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तृ्तीयकाण्डम् । ९.७ 

भूमिनै भ्यवहारदशा । अत्रापि चार्यामिति राब्द।त्तद् यद्। गौरिव्यु- 
च्यते तदा भये सास्नादिमान्थो बोद्धव्य इति अथसमेदेनैव परामर्चौ 
सङ्कतप्रहृत्तिः । व्यवहारफलो दहि सङ्कतः। यथा च खोकिके व्यवहारे | 
प्रतीतिः तथासौ न्यायः। अभमदेन च तनन प्रतीतिः । प्रतीतो दहि कि. 

चित्तरस्थमेव तामननुर्रीवशदेबोपायमानच्नं दष्टं ययेन्द्रिये,कि चित्पन- ¦ 

च्चाचुप्राचरादव प्रता।त जनयदप्यधकरण मवत, दहन इव ययाच 

(+ 

मादे खङ्कम । रद्दस्तु जत्क्मनज्ण नायथप्रततता सम्बन्वमनुमवत 

अपितु तच्नाथः शब्दमानः दाब्दरूप एव चाभाति, तादश एव प्रती- 
तिखवभावः। रूदत्वाञ्चन क्रमः। ननु न वणेमालाभ्थे समुपलभ्यते दथ- 
न।नभिन्ञो देवानां प्रियः। इद शब्द्। नाम वाचकः स उच्यते, यो ऽयं चि- 
च्छक्तेवौ गात्मा उ्यापारः शब्दन(परपयायो ऽश्रयमाणो ऽप्युपांद्युभ्रयोगे 
शाब्द इति व्यवहियते। यत्तः तस्य च प्रथमसुद्धियमानावस्यस्या।चिभा- 
गो भ्यंन चनब्दाथेमयस्वमावस्यपरिवागात्मन। सररूपेण।वस्थानम्। परत- 
स्तु प्राणच्स्यनुप्राणितमनोभूमिसमवर्म्विर्तनिजस्वमावस्य दाच्य- 
वाचकरूपभिन्नशाख।द्याबरम्बिनः समवस्ानम्।अस्यां च मध्यमा- 
वचायां परमशांनात्म। चाचकः दाब्दो भिन्नचैतन्योदरेकात्मिकां ष- 
रवागवस्थामभजन्नेव सखररूपवाच्यसुखेन तत्खम्मिन्नमर्थं परासर 
ति खामानाधिकरण्येन, गारयम्थ दति । तथा च सख वाच्यो र्थो 
वाचकाव्यालवानुच्यते । नजुच सख एव परामरैकः दाब्दः पूचौव- 
श्थावष्टम्भेनेव करणीति हननान्मनस्युपारुूढः चरवणचेषयतायोने- 
नात्मना विभिन्नवाच्यवाचकरूपतया व्यक्तिमासादयन् श्रञ्यो भव- 
तीवयेतावती शब्दन्यासिः । ततश्च परव गुपनिप्पन्दात्मकमस्थास्मच्छब्द- 
स्य तद्रपाुगमात् शब्दनात्मनेकव्यापाररूपस्य स्वसामानाःयिक्ररण्ये- 
ज।थरूपरब्दनामेदेनेेकया चस्या स्वरूपवियेषेण विशिष्टमथाभिधा- 
नमवचातषछठत । तद्चथा शुङ्कखःपरया भय मति। शुक गणच्छुरणवा सङ्ृदेव 

विद्योष्यपरप्रत्यवमदोः। न ह्यस्य शुद्खगुणस्य पृथक् परामश्चः। पवं घे 
ऽयमिति श्रधानभूवविश्ेष्याचुभरवे देनैव घटस्य रूपपर।मद्रीशब्दस्यै- 
कंवेयं राब्दनात्मिका प्रतीतिः शब्दाथयोः क चित्त स्वरूप एव चिन्न 
न्तिः। तद्यथा अश्चि मन्तोद्ात्तमधीष्व, अग्नेढेगित्यादौ । अत्र न द्ययुकाश् 
स्वरूपमेव प्रा घान्यनावखितम्।वाह्याथेप्रतिपिपाद्यिषायां तु स्वरूप 
ययोः सम्भेदो नावभासरत इति न पृथक्त्वरूपं विमदः अपितु ख एव 

९२ 



९.८ सर्यीके वाक्यपदीये । 

तरस्थायिपदस्तदमेदभाजो ऽयस्य घटक दहाति हि घरशाब्देनाथवत्स्- 

रूपममिध्राप्रैव चिषर्याक्रियते। ज्ञानराब्दप्रदीपाख्नयो हि प्रकारा येनैव 
प्रकारेण परं प्रकादायन्ति तेमैवात्मानमपि। नथा च ज्ञानमथेः प्रकारा 

याति प्रथयनि तयेव।त्मानमपि प्रकाराथ्राति। पव प्रदीपो रूपमामास- 
यन् आत्मानमप्याभासाविषयभावोपगमनन प्रका्ायति। तथा शाब्दो 
पि वाचको ५येपरसिधीयमानतया प्रक।रायन्नात्मानमभिधेयतयेव प्र 
कारायनीव्युचितम।नतुश्रोत्रेन्द्रियविषयभाक्रोपगमनेन। अथैसामाना- 
धिकरसयापन्नं च स्वभावरूपमर्थमथेवत्यपरासदय मनःशब्दस्य।{भ- 
धानविश्रयो ऽभिधेयम। नतु बाचकतायामभिधीयमानतास्ति, पराम ये- 
स्य परवागात्मनः कतेमव्युपारूढस्य प्रकाशस्य वाचकत्वान्तत्रच प 
रासर्यमानतात्मकवाच्यता्विरोधात्तथा चह । न च वाचकरूपेण 
प्रञत्तस्यास्ति वाच्यतति। पव च छन्वा स्वेघटरशब्दसाधारणं सामा- 
न्यरूपम वरपक्षनिक्षिप्मथेसमानाधिकरयां स्वरूपमस्य वाच्यम्। अथ- 
वत्ततसामानाधिकरण्य।त्तत्रापि तथा प्रतीतेः। सामान्यरूपपवचस- 
ङूतापपत्तेः। तेनैवाथैस्य सामानाधिकरण्यात्तयेव च व्यवहारे धात्र 
प्रतीतेः । तदनुसारणेव परतिपाद्यर्प्रतपादकभावा्थमकपरामशावस्यि- 
नो सद्भतोपपततेः । अत पव च स्वाभिभ्रायाुसरेण श्रोत्रा वक्वृज्ञान- 
स्यानुमानाव्खयं राब्दस्वरूपाध्यस्तप्रथमवबुध्य तथेव वक्तयैनुमान- 
मुचि तमिल्यभदेनेव घट शब्दाध्यस्तप्रयोकतृज्ञानमवसीयते। तथा ज्ञान- 
मप्यध्यासेनेव शब्दः प्रतिपादयति वक्रवरगतमिति तच्रापि परमाधद- 
द्ाध्यास पव सम्बन्धः। लोटीभूतानि शब्दाथंज्ञानानि घर इत्यवमव- 
गम्यन्त।यथोक्तम। न सो ऽस्नि प्रत्यय इव्याद।अत पव गोरिल्यत्र कः 
शब्द इति प्रश्चः। तदहजातस्याप्ययमस्त्यव शब्द सम्भद: । सद्कतसह- 
रवात् । पवं च कृत्वा तात्पयोध्यास्र पव योग्यतायाः कायैकारणभावे 
कलन: सम्बन्धो ऽवतिष्ठत इति । एवे च मुख्यो ज्ञानस्यैव च पर- 
स्परसङ्क्रान्तञ्यवहार इति शब्देन सवरूपाध्यस्तं ज्ञानमपि प्रतिपा- 
द्यते । परत्रैतद् पि तस्याभिध्रेयतयेव प्रतिपा्यमुपपद्यते । घटमानयेति 
नियुक्तो घटानयने ऽहमनेन प्रषित इति शब्द पूवकमव प्रतिपद्यते । 
तदाद वात्तिककारः।न वा छशब्दपूर्वाों ह्यथ सम्प्रयय इति। 
तदेव राब्दनान्मकन व्यापारेण परवागात्मनो व्यवहारे प्रत्त प्रका- 

दास्य तज्ञी वित्वाद्कशब्दायुप्रवेशाच्छब्दाथयोः सामानाधिकरण्याद 



तृतीयक्ाण्डम्। ९९, 

भेदाध्यासाख्यः सम्बन्धो विषयता सिद्धा । अविभागदशायांतुष- 
इयन्त्यमिधरानायां बाच्यवाचकमेदानुह्धासरान्नाध्यासं विन।क। चित्। 

इत्थं च कृत्वा राब्देकजी वितत्वराद्यवहार ऽप्यस्य तद्ियाग।त्द्धिवन्- 
रूपं विभ्वं सिद्धा मल्यास्तामे तत्पूवेमेतर सप्रपञ्चमस्या्थस्य निरूपितत्व।त्। 
तज्नान्तर ङ्खत्वाद हेयत्वाद् स्पधारणत्वाच्च स्वरूप मुख्यमभिधेयम् । तत्र 

हि शब्दस्य सङ्कृतात् शब्द नपेश्षा शाब्दस्य छत्तिः। तच्च जाच्यादिमेदेन 
ब्रह्मकाण्डे निरूपितम् । असिध्रान।मितय्निमित्तमेदाच सिन्नरूपाम- 

ति स्वरूपेस्विव्याह। तथा हि कारणसन्निवेरि वाचकस्वरूप,मथेपक्ष- 
निष्पत बार्भेदेन स्चेत्यमानं वाच्ये, सम्बन्धसम्बेदनसमयाचुभूतम- 

सिन्नश्चतिविषयं निय।मकत्वाद् थप्रञ््तिन।मत्तामात रतयं सनन्ाव्य- 

भि चारि ।उ्यवहाराभ्यास।च्छरतिसखाम्याच्च नेरताज्चितयं विवेकनाव्ाव- 

ते।श्चत्यविञेषाच्च तःस्वरूपमिति व्यवहियते । न तु सवथेवापि. भद्ाद- 

भ्रबत्तसङ्कतस्यारथे । तद्धिष्ये चज्ञाने सन्दा जायतेनतु श्चुत.स्वरूप 
अथं परिज्ञानाच्च किमयं चेदवक्तेत्ययमपि वक्तृज्ञानविषयः. सन्देहा 
जायत पव । घ्रड्त्त ल ङ्कतस्याप्यक्षाद् सामन्यद्चनब्दाद् उ चाक्चद्। खन्द्- 

दोनतु स्वरूप इति सिद्धम ॥२॥ 
सम्बन्धः समवस्थितः स्वमावत.पव निरूढः न तु सामवा- 

यिकः. इत्युक्तं तस्य सद्भावे लिङ्गमाह ॥ 

अस्यायं वाचक वाच्य इति षष्ठया प्रतीयते । 

योगः शब्दाथयोस्तत््रमप्यतो व्यपदिश्यते ॥ ३॥ 

अस्यार्थस्यायं खब्दा वाचको ऽस्य शाब्दस्यायमर्थो वाच्य 

ईति षष्ठचन्यथायुपपस्या ऽस्व्येव स्वाभाविकः. राब्दा धयोय) ग. इत्यव- 
सीयते। असम्बन्धानां घटपटादीनां एवमन्योन्यपारतन्त्यण व्यवहा 

रायेगात् । अत एव स्वाभावेकात्सम्बन्धाच्छन्दाथयास्तत्व गार- 

यमथ इत्यमद्न व्यवदह्यत इत्यथः॥३॥. 

यदि वाज षष्ठयाः सकादाात्तत्वं स्वरूपसम्बनयस्योच्यतें 
नतु षष्ठासम्बन्धस्य काय त्वं, सखरूपनि्वेष तु खक्षणसुच्यतामित्या- 
दादु्य'ह ॥ 

नाभिवानं स्वधर्मेण सम्बन्धस्यास्ि वाचम् । 
 असरतपरतन्त्रत्वाद्रूप नास्यापदिर्यते ॥ ४ ॥ 



१९० सरटीके वाक्यपदीये । 

इह पदाथानां स्वरूपमवधायै तदनुगामिश्ाब्दमिवेदोन रक्षणं 
क्रियते। तत्र स्वेनासाधारणेन धर्मण स्वभावेनोपरक्षितस्य सम्बन्ध- 
स्य वाचकं प्रत्यायनमभिधानं षष्ठीव्यतिरिक्रं नात्ति, इदंतया स्व- 
रूपानवधारणात् । गुणा दव्याधीन। अपि प्राधान्येन श्युक्टादि शब्देन 

कदा चिवुच्यन्ते नेवं सम्बन्ध इत्यव्यन्तग्रहणम्। नित्यपरतन्लो हि 

सम्बन्धः परोपाधिस्वरूपसम्बन्धिनोः परस्परोन्मुख्यस्वभावो धम- 
माव्रलक्चणः । ततो निष्कृष्य सम्बन्धराब्देन स्वप्रधानः सम्बन्धि- 
रूपतया ऽभिधीयमानो न साक्षात्स्पष्टु शक्यते इत्यसंविज्ञातपद्ः 
कार्यैकगम्यः ॥ ४ ॥ 

तदाह ॥ 

उपकारःस यत्रास्ति धर्मसतत्रानुंगम्यते । | 
शक्तीनामापि सा शक्तिगुगानामप्यसौ गुणः ॥ ५॥ 
उपकार्योपकारकयोरूुपकारकः सभावतः सम्बन्धो $सम्ब- 

न्थानामुपकाराभावात् । घम इत तु नित्यपारतन्त्यमाह । धमेत्वे स्वा- 
तन्धयाद्धमोन्तरप्राप्तेरनवस्थापातात्। न च राक्तिरेव सम्बन्धः राक्ती- 
नामप्याधारपारतन्त्ये नियतकायेजनने च सम्बन्ध एव नियामको 
यतः गुणानामपि च द्रव्याधितत्वावस्थापकः सम्बभ्थ पवेति पर- 
तन्ताणामप्युपंकारकत्वात्सवैतायुभानसखरूपौ निलयपरतन्ः ॥ ५॥ 

ननूक्त एव सयोगसमवायलक्षणः सम्बन्धः परोरिति को 
$तिशयस्तत्प्रतिपादन इत्याराडु्याह ॥ 

तद्धर्मेणोस्तु ताच्छश्यं संयोगसमवाययोः । 

तयोरप्युपकाराथौ नियतास्तदुपाधयः ॥ ६ ॥ 
पारतन्ड्यं संयोगटक्षणमिति संयोगसमवाययोद्रेवयशगुणा- 

दिषु नच्वात्सम्बन्धिरब्द प्राततः । तस्य सम्बन्धस्यवं धमः पारत- 

न्डयलक्षणो ययोस्तौ तद्धमौणौ। स्वरूपमात्रेण हि तो सम्बन्धमनुकु 
रतः।तथा च तत्सम्बन्थस्यवर थमरद्द्: | तयागाणः सम्बन्धरब्दः स~ 

योगसमवाययोन तु मुख्यतंस्तावेव सम्बन्धः। तथा हि यदा स्तन्य 
पद्ाथौन्तरवत्तयोरपि स्वगतेप'धिविवक्षा तदा तंदुपक्रियमाणत्वा- 
त्स्वातन्ब्ये सति पारतन्याभावात्स्वतन्त्रपद्ाथवत्सम्बन्धरूपतात्वा- 



वैतीयकाण्डम् । १०९१ 

चत्तिः। उपकाराथौ उपकारप्रयोजनाः। नियता असाधारणाः । तवु- 
पाधय इति । सम्बन्धस्य उपर्यषां सम्बन्धानां नियामकन्वात् । इत्थं 
चोपधिमन्तौ स्ततो चो भये(श्ोपाध्यवच्छेदे सम्बन्ध उपयोगी । 
तेन संयोगसमवायौ कथमुपाधिरूपण पारलन्व्येण सम्बन्परनेकात्म्यं 
भजेनामिति स्वाश्रये सम्बन्धप्रतीतिहेतुन्वात्सम्बन्धसभ्रम,ण त।॥६॥ 

तत्र सयागस्य तवदुपाधयः॥ 

का चिदेव हि सावस्था कायपरसवसूचिता। 
कस्य चित्केन चिद्यस्यां सयोग उपजायत ॥ ७ ॥ 
परस्परसयागेनावयवानामुपसपरेणप्रयय।हितेनावर्यवि द्रव्यं 

जायते इत्यसमत्रायिक।रणं सयोगो ऽयव्यन्यथानुपपर्या ऽव सीयते। 
तथा च द्रव्येकनियतत्वं गुणत्वेन सत्तासम्बन्धः संधौोगस्योपाधि- 
रिति तन्नोपक्ारः सम्बन्धेन तस्याचच्छिद्यते। यश्परतन््रः सयो गः तेनो- 
पाधिना सम्बन्धाचुगरहीतेनावच्छिदययत इति पारतन्त्यं नाम सम्बन्व- 
सामान्यरूपमस्यान्वाय न तु तदेकर्जिनं पारतन््यम्। अस्य गुणक 
मेसामान्याद्ावपि भावादस्य च द्रभ्येकनियतत्वात्। कि च संयो- 
गस्य गुणत्वात्सत्ता सम्बन्धो गुणत्वसंयो गत्वं सम्बन्धश्च, न पदाथ- 
सम्बन्धस्य सवपदायथसम्बन्धावधमस्य सषपदार्थोपकारस्य तद्यो- 
गों द्रव्यगुगाकमेभयो +न्यत्वाद्वस्तुभूनकायेकारित्वं च संयोगस्य । 
योाजनामाब्रदेतस्तुं सम्बन्ध इति भदः ॥ ७॥ 

समवायाद् पि सम्बन्धस्य भेदे नियतापाधिनियमितसमवायं 
स्वरूपाजुवाद्नार्॥ 

निरातपरकानायुतपत्तां नियमः क चिदेव यः। 
ण्य ~+ ह ~ क 
तनव व्यपव्रगश्च परप्त्यमद स यत्रतः । ८ ॥ 

श्रात्मान्तरस्य येनात्मा तद।त्मेवावधार्यते । 
क्श [) [ [ ष् क, 

यतश्चक्रस्य नानाह तन्व नाव्यवरस्ायत ॥ र 

तां शक्त समवायाख्यां दक्तीनामुपक्ारिणीम् । 
भदामदावातक्रान्तामन्यथव व्यव्रास्थताम् ।॥ १०॥ 

घमः सकच्पदाथानापत्तातः सबल्लक्षणः | 

अनुगृह्णाति प्तम्बन्ध इति पत्रेभ्य आगमः ॥ १९ ॥ 



१२२ सटीक वाक्यपदीये । 

सत्कार्यवादे कारणमेवका्यै भवतीति प्रतिनियत: शब्देस्तज्- 
न्यन इति तन्नेव तवुपलम्भो युक्तः । असत्कायेनये तु नियतेष्वेतर 
करणेषु कय, तन्तुष्तरेव पटः, कपलष्वेव घट हत्यादि बुखिहेतुः स- 
मवाया $$ुपगन्तव्यः । सत्यपि च भेदे कायैकारणयोस्तेनेव नियम- 
विष्रयण कारणनेव का्यैस्याविश्यगो, देराकाटमेदात्प्रासते सम्बन्ध- 
रूपनायाः संयोगेन सहाविद्ोो ऽपे समवायतः । तथा च सयो- 
गात्समवायस्य मेदः। अत पव च कायंकारणयोरवयवावया्रेनाधेमे- 

धर्मिणोश्चकत्वं के चदिच्छन्तिकेचिन्नानात्वामति समवायव्यामोदा- 
दपि परमाथतो न व्यवतिष्ठने। अननायुनासिद्धः समवायस्योपाधिस- 
क्तः । पव मयुनसिद्धानामिह प्रल्ययदहतुः समवायो नान्येषामल्ययं नि- 
यमः सम्बन्धेन समवायस्यावेद्यते । यत्रैव हि पारतन्त्रयस्य तज्रेव बु- 
द्धिममदामिव च प्रकल्पयनि। द्रव्यगुणकमेसामान्येषु शक्तयो ऽपि वा- 
धारप।रतन्त्येण न नियम्यन्ते ।समवायिभ्विव च समवायस्यापि मेदः, 
तेभ्य नावधायेते । संमूर्छितरूपत्तेनावभासात् ।इह प्रत्ययकायवशा- 
सवनुमितसत्वतः सम््बान्धग्यतिरे केणलेवं परप्रसिद्धम्। येनति समवा- 
यमनूद् तां शक्तिमिति शक्तित्वमस्य विधत्त। अनुग्राहकत्वेन पदाना- 
मस्य तेस्तुख्यकक्चतया निर्देश्ाञुपपत्तिरिव्यथेः । शक्तित्वदेव च मे- 
दासदावतिक्रान्तत्वम्। तत्वान्यत्वाभ्यामनिवाच्यादि चाक्तयः। तथोक्त 
“शक्तीनां वस्तुरूपत्तर तत्तवान्यत्ववि चारणा । युज्यते कल्पितानां तु यु- 
क्ताद्यविकट्पितात'"तथा हि समवायिसम्मूच्कछितत्वेनावभासाशच तता 
भिन्नाप्याभिन्ना । आश्रयासमवायिसम्भविनः कायस्येह प्रत्ययलक्च- 
णस्य जननादिति नच्वान्यत्वाभ्यामनिवौच्यता । अतश्चान्यथैतर पदा- 
अत्रैटक्चणयेनेयमवस्थिता । यदि चद् प्रल्ययस्यामेदारस्वतो ऽभिन्नात 
स्येव तु समवायिप्रकट्पितमेदत्वाद्धश्नव्येवमेकापि सनी सम्ब- 
न्धनानात्वात्कल्पितमदे ऽन्वयान्यथानवस्िता साधनादेशक्तीनां 

चयमन्नो पस्थाने योपकारिणी । तदेवभूतानामपि समवायाख्यां श- 
क्रि सर्वपदार्थगतस्वाधीनत्वलक्चणीं धमेमतिक्रान्तो नित्यपारतन्डय- 
लश्षणतयेचो पकारापेक्चत्वं सव्रवस्तुलक्षणं ज्ञापकमस्य न समवा- 
यस्यैव प्र्तिनियन सरम्बान्धरूपमेवेव्येकं रूपसम्बन्धो ऽनु गृह्णाति । नि- 
यमितपरनन्तरे पवायुर्ासखिद्धं वच्थापयति पारतन्ञय सामान्यात् व्यप- 
देशं च निवेद य तीद्यागमज्ञाः । सम्बन्धटक्षणं पारतन््यमाद। पवं वे- 



तृनीयकाम्। १०३ 

धक।येकारी सम्बन्धो नाम पद्।यलक्षण इत्यागमेन ददयतति ॥ ९९॥ 
पत्रं च कृत्य संयागसमवायाविव नह सम्बन्धे) यथ।न्येषांचदद- 
न मित्याह ॥ 

अपदार्थाङ्कत एबान्येः समेताभ्युपगम्यते । 
सम्बन्धस्तेन शब्द।थः मविभक्तं न शक्यते ॥ १२ ॥ 

षट पद्। थेवादिभिर्वेशेषिकंगणपदा्यं संयोगः प्र्षप्तः। समवायस्तु 
स्तन्तरः पदाथे इत्युक्तेन नयेन पारतन्त्याच्छक्तिरूपे। ऽप्यर्थो ऽपि 
पदाथः छृत एव तदु पसमारोपालम्बन्धः । नचहास्य शब्दस्यायमथ 
इत्यतिनियमेन प्रावभाग शब्दा थयोः सो $भयुपगन्तुं पायत इति तद्य- 
तिरक्तस्तयोरस्ति सम्बन्ध इत्यव्यन्िपद्ा संग्रह वेदोषिकाणाम्। तथा 
हि । समवायात्स्व अधारःसाच जातः प्रतीयते। पकाथसमवा- 
यात्तु गुणाः स्वाधार पवत ।य वा $$काशगगनादयः शब्दाः स्वाथम- 
काराख्यं तत्र समवायात्प्रनिपादयन्ति स्वसमवेतां जाति स्वरूपटक्च- 
णां सर्वे राब्दाः खमवायसम्बन्धात्प्रत्यययन्ति तस्याः रशब्दव्यक्ति- 
षु समवायात् । ये त्वाकारागुणाः महत्वादयः तानेकाधरसमवा- 
याच्छब्दाः प्र्यापयन्त, मदत्वादिरब्दानामसाधारणानां मह 

त्वादिविङोषगणानां वःकादो एकत्र समव।य।त्। पवं शब्द्व्याक्तटक्ष- 

णा गर्जितकजतमणितहषितादयो गगनस्यासाध्रःरणाः तद्मिधाय- 
का अपि गर्जिताद्यः शब्दाः तदेकाथसमवायद्व ॥ १२ ॥ 

तथा ॥ 

दरम्यत्वसत्तासयोगाः स्वाधारोपनिवन्धनाः । 
ततपमदेशविभागश्च गणा द्विखादयश्च ये ॥१३॥ 
द्रव्यत्वमपरसामान्यमेकाथेसमवायाद् द्रन्यत्वादिशबैः प्रत्या 

य्येत । सत्त द्रव्यत्वे हि द्रंब्यत्वादिशब्द्स्य यःस्व आधार आकाराः 
तत्रान्यत्र पृथिय्यादो वर्नेत इति स्वान्याधाराभयामुपवध्यते स्वा- 
त्मनि नियम्यते । तथा च स्वान्याधारवर्तिनी, स्वाश्रयपरिसमान्- 
त्वात्सामान्यानामाश्रयान्लरसमव।ये ऽप्येककत्र समवाय।विराधात्त- 
था चाकन पदाथान्तराणां ये प्रदेशशब्दे जयः सयोागविभागद्धित्व- 
पृथक् वद्यश्च ते ऽपि संयोगादिराब्देरेकायेसमवायादेव प्रमाप्य 
न्ते द्विष्ठत्वात्, संयागादीनामाकाश ऽपि समवाया । तथा। 



१०४ सरटीके वाक्यपदीये) 

“के चित्स्वाश्रयस्ंयुक्ताः केचिश् समवायिनः । संयुक्तसमवतेघु समस- 

वेतास्तथ। पर” । स्वः शब्दानामाश्चरय आकाशः तेन संयुक्ता रथघरा- 

दयो रथघरादि शब्दैः समवतसरये गात्प्रत्य।य्यन्ते।घट्। दि समचतरूषा- 

दिसमवेनास्तु रूपत्वादयो रूपादयो गृण। उल्क्षेपणादयश्च कमविज्योषाः 

स्वाश्रयसंयुक्तस मवापाद्ुपादि राब्देः प्रत्याय्यन्त।घरादिसमवेतरूपादि- 

समवेतास्तु रूपत्वादयो रुूपत्वादि शब्दे: ख्वाश्नरयस्युक्तसमवेतसखमवा- 

याद् भिधीयन्ते ॥ १॥ 
तथा ॥ 

स्वाश्रयेण तु संयुक्तैः संयुक्तं विभु गम्यते । 
समवायस्य सम्बन्धो नापरस्तत्र श्यते ॥१३॥ 

दिक्कालात्मनां विभुत्वमाकाशेन सदाप्रात्तप्रूतरिक।याः प्रात्तेरस- 
म्भवास्साक्चात्सम्बन्धामावादिक्ाकादिशब्देःखाश्चरयसंयुक्तसंयागात्ते 
प्र1+पा्यन्ते। आकादोन दि सयुक्ताः पृथिव्यादयः। तेः सयुक्ता हिदि- 
कालात्मानः। प्वं पूवोनुसरिण विभुद्रव्यसमवेताः गुणाः तत्समवे- 
ताञ्च सामान्याचशेषाः स्वशब्दैः स्वाश्रयसंयुक्तसमवायात्स्वाश्नयसं- 
युक्तस मवेतस्य स्वाश्रवसंगुक्तसमवायार्स्वरराब्देनाभिध्रानम्,आकाश- 
समवेतस्य वेदाथसमवायादिक्तालात्मसमवेतस्य स्वःश्रयसंयुक्तसम- 
चा ापेक्षया प्रतीतिरुक्ता । पवमन्र यथायोगं विभजने ऽपि समवाय 
दच्ाब्दस्य स्वार्थस्य प्रतिपादनेन क चित्सम्बन्धः स्यात्समवायस्याद्- 
ठ्यत्वात्.केन चित्सयोगाभःवात्सखरूपर्बात्तत्वात् समवायान्तराभावाच्च। 
स्यादेतत्समच।यशब्द आकाशे समवेनो घटाद यश्च।काेन सयुक्ता- 
स्तेषु च समवायासितिरिति सखाश्रयसंयुक्त सम्बन्धात्तमभमिधास्याति । 
नेत्युक्तम् । समवायान्तराभ।वात्छमवायस्य घटाकषु कालकद्पना 
न युज्यते ॥ १३॥ 

तथा हि ॥ 

सम्बन्धस्याविष्िष्त्वान्न चात्र नियमो भवेत् । 
तस्माच्छब्दार्थयोर्नैव सम्बन्धः परिकस्पते ॥ ९४ ॥ 
यदा ऽयमर्थो विद्धषरसम्बन्धस्याभावादिति तदा तस्य स- 

म्बन्ध स्यावेरिषएटत्वात्सवमथ प्र्यापयेत् । यदा तु सम्बन्धस्या वाश 
त्वान्त स्यत्वाद्नेन साधारणत्वाद यथंस्तदेयं व्याख्या । आकाश्दरब्देन 



तृतीयक्राण्डम् । १०५ 

समवायात्खाश्रयाभिधाने घटादयो $पि शब्दा गगनाभिधायिनः स्युः, 
आकाशसमव(यस्यविशेषात् । पवं स्वसमवेतजाव्यभिधाने शब्दस्य 
गुणत्वे सत्ता च प्रतिपाद्या स्यात्। घटादि शददेश्च स्वाश्रयसंयो गाविथे- 
षाद् घटादयो ऽपि प्र्याय्येरन्निति समव्याप्त्यभिग्या्षिभ्यां व्यव- 
स्था शाब्दा थैसम्बन्ये विरीयेते यतः, तस्मातसयोगसमवायरूपतथा 
नात्रं सम्बन्धपदाथेपरिकस्पनम् ॥ १७॥ 

प्रौढवादितया वैश्ये षिकद रोने समथयितुमेतदाह ॥ 

अटृषट्त्तिखामेन यथा सयोग आत्मनः । 

क चिःरस्वस्वामियोगाख्यो मेदे ऽन्यत्रापि सङ्क्रमः॥१८॥ 

व्यापकस्यात्मनः स्वैद्रव्येः संयोगस्याविशेषे $पि धमोधमव- 
दां च्छरीरादावेव सस््रामिमावरक्षणः सम्बन्धो यथा, पवमिहाप्यवि- 
शिष्टस्यापि स्वाश्रयसमवाये सवाध्रयसंयोगे चारषटवरादव प्र्तिनि- 
येतः शब्दार्थो व्यवस्थास्यर्तील्यतिग्याप्यभावः । अदृष्टस्य धमोधमर - 
श्चणस्यात्मगुणस्य चत्त; फलदानं प्रति व्यापारः, तस्या ाभो देराका- 
खादिसदकारिवाच्पाप्षिः । तुच्छो ऽयं परिहारो देयत्वादस्य पक्च- 
स्याभिहितः।भो गस्य सखङुखदूःखस।धनभूतस्य युक्तं कमोश्चित्तत्वंन तु 
सवेस्य तथा भावो युक्तः। अथ शाब्दे नाथेप्रतिपादननियमे सति, तस्य 
भो गत्वमिव्येतदपि कम क्चित्तमेबेव्युच्यते, तदा सबैस्य जगतः तथा- 
भावःददष्टडेतुषरत्याख्यानं सवैच्रायातम् । अथायमच्राशयः। यथा संयोगे 
संयागे समान ऽपि न सवेसवमात्मनः, नापि स्वै षामात्मनां प्रत्यात्मग- 
ता, दषटनियमात्तथा सम्बन्धामेदे ऽपि नसवे सत्रैवाच्यम्, प्रयोगद्शै- 
न!$थासजसंस्कारपारतन्ञयादिति तदा सवै एव प्रतिनियतविषयः 

प्रयोगद्सना्याखात्सङ्कनादवसीयमानस्लरूपः संस्कारो योग्यता- 
रूपः सम्बन्धो ऽस्तु, किमन्येन निबन्धनेन संयोगसमवायलक्षणेन 
नान्तरीयकेण छत्यम ॥ १८ ॥ 

समवायस्य स्ववाच्यत्वमेवाभ्युपेति ॥ 

प्राचि तु समवायाख्यां वाच्यपरम्पात्तिवत्तिनीम् । 
प्रयोक्ता पभरतिपत्ता वा न दब्देरनुगच्छति ॥ ९९ ॥ 
दद्द प्रतिपाद्यानां वाच्प्रानां गवादीनामथोनां घमससर्गिरूपा- 

१४ 



१०६ सर्टाकफे वाक्यपदीये। 

च्छुरितत्वं, निरुपाधीर्न शब्दविषयतायोगाव् । समवायस्तु, निरपा- 
धिन हि तस्य गुणाःसामान्यादिश्च कश्चिवु पाधिः परेरङ्गीक्रियत श्त, 
वाच्यधरममतिक्रान्तः । तथदं तदिति प्रत्यवमद्रोयोम्यत्वं वाच्यधभम- 
तिक्रान्तः।नित्यपरतन्त्रूपत्वाच्ासो समवायशब्दादपि अवधार्यते प्रयो- 
कतृ प्रतिपत्तूभ्यामिति न तर्खररूपनिवेश्िसर विज्ञानं पदं कि चनास्ति ६ 
पवं भावतो ऽयं, सम्बन्धिरूपतया तु सतन्रः समवायश्चब्दाद् वगम्यते। 
तथा च धर्मितया प्रतीते घमन्तरयोगसदहत्वादस्त्येव स्वाश्चयसंयोगः, 
तदसभिधानसमवायश्नव्दस्य सम्बन्ध इति न कथि दोषः । अथान्तरे स- 
मानादौ च प्रयोगद् शौनात्समवायश्व्दो नाम साधारणं संविक्ञानप- 
दमस्य । खौ किकं किं तर्हि वेचेषिकसमवाय पव रूढम् । वाच्यम प्रयो- 
क्ता विवक्षितत्वायोभ्यं शब्दं प्रयुङ्क्ते । समवायस्य तु पारतन्ध्यात्मनो 
चाच्यत्वाभावास्मयोक्तुयां भ्यं रब्दोदाहारे व्यापासाभावः तदभा- 
षत् प्रतिपत्तापि न तत्र कथ्िदित्युभयोपादानम् ॥ १९ ॥ 

सन्रावाच्यत्वे समवायस्योक्ते तथापि कोवा! कफं छलमुद्धावयति॥ 

वाच्यमिति यद्वाच्यं तदवास्यतया षदा । 
[५ ५. प विभ्य 

वाच्यमित्यवसीयेत वाच्यमेव तदा भवेत् ॥ २० ॥ 

अवार्यमित्यनेन शाब्देन यद्वाच्यं वक्तुमभिपरेतं तद्यदरैवावा- 
खयतया अवःच्यराब्दे वाच्यं व्यवहन्तञ्यं इति प्रतीयते तदेव काच्यं 

[+ [^> द् = ॐ 1 

भवति प्रतिपादनकाटे एव वाच्यतामुपेति इत्यथः । तथा च वाच्य- 
[> ए (>. क ५ ^~ ख् 

मिव्युक्ते ऽवाच्यशाब्दस्येव बाच्यमिल्वाच्यत्वं विरुध्यते ॥ २० ॥ 
®> ॐ, @ . अ, 

अथाप्यवाच्यमियेव न तद्राच्य प्रतीयते। 
[३ ॐ $ ५ र ५ 

विवक्षितस्य यावस्था सेय नाध्यवसीयते ॥ २१॥ 

अवाच्यश्चब्दस्याप्यवाच्यत्व प्रतिपिपादयिषितं चब्दानाभेधेयत्वं 

समवायस्य न, गम्यते त्वस्य वाच्यत्व एव तथा च विरोध इद्यथः॥२९॥ 
अथ पारतन्डयात्मना वाच्यो न सवथेल्याशद््ाह ६ 

2 क 

अथान्यया सवथा च यस्यात्रास्यल्मुच्यत् । 
~ चदे, भ, , च { ® क~ ट ् २ 

तत्रापे नेव सावस्था तः शब्दः प्राताषध्यते ॥२२॥ 
® क क 

खर तन्डयात्मना न वाच्य इत्यपि प्रकारप्रातिषेषे प्रच्छास्वत 



त॒तीयकाण्डम् । २०७ 

धव प्रतिदेधः रतो भवति। न हि तेनान्येन न्येन सर्वेण वा प्रकारेणा- 
चाच्य इति प्रकारमात्रस्यावस्थाटक्चषणस्थैतैः शद्धे: प्रतिवधः। धम्यप्र- 
तिषेधे तद्ाधितधमेप्रतिषेधानुपपत्तः। तस्मद्धिखिएटनिकेघे $पि प्रति- 
बिद्धमेव वाच्यत्वं समव।यस्येति कथमवाच्यश्चब्दस्यायं वाच्यः स्या- 
दिति चोद्मेव यदि वा, तथा ऽपीहान्यथत्यादिना निकेघे-ऽपितयै- 
चावस्था निषेद्धुं शाक्या यावद्वसा ता न निषिध्यन इति नान्तरीयक 
ऽस्य निषेधः । शब्द विषयताप्रत्यवमशेमन्तरेणाकारविदोषः प्रतिषेद्धुं न 
शक्यत हति छब्दविषयत्वेन तस्य वाच्यत्वोपपत्तरवाच्यत्वेन न वि- 
रोध ति ॥ २२॥ 

पूर्वै व्याचक्षते अस्य घक्षतुरमिप्रेतादथौदथीन्तराध्यारोपेण 
शाक्यच्छलस्योत्तरं वक्तुमेतत्सदशं निदशथेनमादह ॥ 

[3 क क भ च ५२ 

न हि सशयरूपे ऽथ शेषत्वेन व्यवस्थिते + 
अब्युदासरे स्वरूपस्य सश्चयो ऽन्यः भवत्तेते ॥ २३ ॥ 

समानघर्मापरम्भाद्विशेषानवधारणात् विदयेषस्य तेष्वा 
खशयिते स्थाण्वादौ स्थाणुवौ स्यात्पुरुषो देति, यदिदं संदायक्ञानं न 
जायते तजन सचयसरूपे क्ञाने रश्यिते ऽथ स्वषये दोषत्वेन तदविषय- 
च्यवस्थापनाङ्"वेन स्थितम्। तवुपरि तदैवान्यसंदायक्नानं नोत्पचते, 
अस्या्थपरतन्जस्यापरित्यक्तपारतन्त्यस्वरूपस्य स्वविषयविज्ञानं पर- 
ति बिषयभावोपगमविसोधाद्यदि हि स्वविषयस्य संशयरूपस्य ज्ञा- 
नस्येद् विषयाभ्ाबमुपेयात्, तदा स्वरूपेणव सन्दिग्धत्वाद छन्धप्र- 
तिष्ठ: स्वस्मिन्यो ह्यविनदर्यं स्वभावे स संरायात्मनि स्वरूपे नाव- 
तिष्ठते । तथा च बाद्याथेस्य प्रडोखायमानत्वान्न परिच्छद्यते, युगप- 
दिषयविषयिमावस्याचुपपत्तेः । नैव चाथप्रबत्तेन संशयेन विषयव- 
स्तुरूपस्यापि संशाय्यमानवायोगो व्यापारस्थैकत्वात् । तदेवं यथा- 
संदायमात्मरूपं वजयत विषयं सन्देहयति तथा अवाच्यराब्द् 
आत्मानं वजेयनच् विषयीङकृतं वाचयतीति साघम्यसरायरुपे ऽथ- 
सदायाभिधाने स क्ञानवस्तुनि वेत्याथेः, श्चेषत्वेन व्यवस्थितिरर्था- 

वस्तुविषया ॥ २३॥ 
उदादरणान्तरमप्याह ॥ 

[ प यदा च निणेयज्ञाने निणेयसेन निर्णयः । 



१०८ सरीके वाक्यपदीये। 

भक्रम्यते तदा ज्ञा स्वधर्मेयावतिष्ते ॥ २४ ॥ 

विश्ेषावधार्णरुपे नि्णीयमाना्थस्य विषये निणेयज्ञाने 
तदेवाथंपरिच्छेदे व्याप्ते अपरस्वगतो निणेयो न प्रचत्तेते । ज्ञानस्य 
हयथपार तन्त्य धमेः। ततस्तु निष्छृष्टस्वररूपवि चारे स्व धमाोदिप्ररूष्येत 
स््ातन््येण विषय पव । अत पव क्ञानान्तरम्राह्यत्व न भवतीति 
धरज्ञानमिति प्रागेव प्रतिपादितम् । ज्ञानान्तरविषयित्वव्यागात्खधमे- 
स्याहानिः। तदेवमन्यत्र व्यापृतस्य तदेव स्वविषयव्यापाराभावाद्य- 
था ज्ञानस्य हेयत्वं नास्वेकस्यां संवित्तौ तथा वाचकस्य वाच्यत्वं 
नास्मीलयवाच्यशाब्द : प्रतिपाद नावस्थो नात्मन पव वाच्यतामथस्य 
निषिधति, स््रात्मनि क्रियाविरोधात् । न च राब्दान्तरं तदानी तद्वा- 
्यतानिषेधकमस्तीव्यवाच्यणब्दस्याभिधाविषयभाव अनोपपन्न 
इत्यथः । तथा हि शब्दान्तरस्य समवायशब्दस्य समवायस्वरूपेण 
धाच्य दययेतद्क्तु्विवक्षितं प्रतीयत पव ॥ २४ ॥ 

तद्यथा ॥ 

सर्व मिथ्या त्रवीमीति नेतद्रक्यं विवक्ष्यते । 
तस्य मिथ्यामिधाने हि परकरन्तो ऽर्थो न गस्यते॥ २५॥ 

स्ववाक्यानामसव्याथतप्रतिपादनाय सवमदं मिथ्या बची- 
मीव्युक्ते ऽस्यापि वाकयत्वान्मथ्याभिधाने व्यथेता न प्रसञ्जनीया। 
पतं हि प्रकान्तं विषश्चितस्ववाक्यान्तराणि मिथ्यात्वं न प्रतीयेरन् । 
अथ सव्यमपि मिथ्याथेप्रतिपादकस्वे सत्यवाक्यस्य, वाक्या- 
न्तराणामपि तथेव स्यादिति तेषां मिथ्याथप्रतिपादष्षै प्रक्रान्त 
भफर्खमित्यपयो ऽजाथेः ॥ २५ ॥ 

अत्रैव युक्तिमाह ॥ 

न च वाचकरूपेण प्ररत्तस्यास्ि वाच्यता 1 
प्रतिपाद्यं न तत्तत्र यनान्यस्(तिपा ययते ॥ २६ ॥ 
करगासन्निव दानस्तदेवाभिघेयान्ता विरुद्धा अन्यध्रतिपाद- 

नप्रचत्तस्य तदेव प्रत्युदाहयव्यात्मनि व्यापाराभावात् । वस्तुसख भातो भयं 
यत्कतेराक्तियुक्तं न तत्कमेदाक्तेरधिकरणं तदेव भवति, स्वातन््य- 
पारतन्ध्ये ग्यापारे एकन्रेकदा विरोधादिव्यथः । प्रतिपादं न तत्त 



त॒तीयकाण्डम् । १७९. 

त्रेव्यादिना सर्वद होनसाध्यमन्ते निगमितत्वाद्यत्प्रतिपादष्षे न तत्प्र 
तिपाद्यम् । यथा संशयज्ञानं वा प्रतिपादकं वाभिधानमता नेतस्प्रतिपा- 
द्यमिति प्रयोगः ॥ २६॥ 

नचुमा बृद्धाचकावाच्यं चरोधाद्ात्मकवृकसामान्याचुप्रच- 

चात्वस्य मिथ्यात्मता केन वायते इत्येतद् द्द्यतद्व नेद् शनान्तर- 
णेपपादयति ॥ 

्रसाधिका प्रतिङ्गेति नेयमेत्राभिधीयते | 
यथा तथा ऽस्य धर्मो ऽपि नेव क्िखसर्तीयते ॥ २७ ॥ 

ञ्यापारस्यापरो यस्मान्न व्यापारो ऽस्ति कश्चन । 

विरोधमनवस्थां बा तस्मात्सयेन्र नाश्रयेत् ।॥ २८ ॥ 

साभ्यानदराः परतिज्ञा सात्रनङ्क न भव्त्युक्त नयमव साः 

गतस्य प्रतिज्ञात्वाविन्नषात्तथा भवति, अनयकत्वे विवरश्षिताथासि- 

द्धः । अपि त्वेतद्वज्प्रतिज्ञान्तराणां सत्ता। पवं सतवे मिथ्या ब्रनीमाय- 

स्यायथार्थताप्रतिषादने यो व्यापारो ऽभिधालश्चषणः, तस्यान्यो .व्या- 

पारः, स्वविषयस्तदानीमेव नास्ति यनेकन व्यापारेण चादब्दान्तया- 

सिघेयतां निबेधत्यपरेणान्यतो ऽप्यभिपेयतामित्यवाख्यशव्दस्याप्य - 

सावर्थो न वाच्यः स्यादिति विवक्षितं शब्दान्तरयाणामवाच्यत्व प्रती- 

येतेति विरोधः स्यातानिभित्ते व्यापारान्तराजुगमे वा $नवस्था स्यात् । 

तथा हि, यद्यवाच्यरखब्दस्यापि विषयभावनिष्रेधाद्यापारान्तरं समस्भ- 

वेत, तदा वस्यापि व्यागरान्तरस्य स्वविषये प्रब्त्तिनिषेधाय व्या- 

पारान्तरं तदेवेत्यवस्थानाद्ध्रतिर्पात्तिः स्यादिव्यथेः । व्यापारान्तमा- 

वात्तु नेष प्रसङ्कः स्ैत्रेति । तन्न केवरं वाच्चतायामेव, अवितुसल- 

म्बन्धिभ्यां सहान्वस्य सम्बन्धस्याभावे तयोरपि सम्बन्धिनोः दाब्दा- 
थयोः सम्बन्धो मा भूत । न सम्बन्धान्तराकल्पने व।नवचयस्येत्येषान- 
चखा भासयितव्या । सम्बन्धस्य स्वयं सम्बन्धरूपत्वाद्न्यस्यापि दोष 

स्यायोगा़रैव्यथेः। अथवा सवेत्रति । सवेमिदं मिथ्यान्रवीमीत्यसा- 
धिका प्रतिज्ञेव्यादावित्यथः । तदेवं परप्रसिद्धसयोगसमवायटशक्ष- 

णसम्बन्धाश्चरयेणा राब्दाथेप्रचमागे ऽतिव्या्तिरदष्वशात्परिहता अ- 

उ्या्निरपि । साक्चाच्छमवायस्याव।च्यत्वे विकट्पतेन रूपेणा सम्ब- 

न्धितया बाच्यत्वन तरश्यस्य समवायब्रद्देनास्रुखोङृतस्य समवा- 



९९० सरीके वाक्यपदीये । 

यस्यावाच्यत्वाविधानं विरोधीभ।वादिति प्रोढवादितय। श्ाखान्तर- 
सिद्धसम्बन्धाश्रयेणापि शब्द।थनियम व्यवस्थापितः ॥ २७॥ २<॥ 

इदानीं स्वनिकार्यासिद्धं सबन्धमुपपादधयेतुमाद ॥ 

इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वनादिर्योग्यता यथा । 

प्रनादिरर्येः शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ॥ २९ ॥ 

समवायादिनिमित्तानपेश्चये वोच्चरितमाव्राच्छब्दादर्थप्रस्ययोत्प- 
त्तरङत्रिमा शक्तिरवसीयते । अथभङ्गत्वन हि शब्दमान्रस्यापि यो- 
गमप्रबृत्तसत्ता अपि प्रतिपद्यन्ते । तथा योग्यता खाभाविकी सिचा, 
सङ्कतास्तु तामेव द्योतयन्ति! तद्यथा चक्षुरादीनां रूपादिविषये पुख- 
षप्रयत्नानपेक्षा श्रादकता। न हि यत्नेनापि रूपे रसननिवेश्ः शक्य- 
क्रियः । पवं गवार्थं घटरशब्दनिवेरो $साधुः । तथा हि भाष्यम्।यो हि 
गामभ्व इति ब्रयान्न जातु चित्सम्प्रत्ययः स्यादिति। यथारुचि सङकते 
दि न वाचकरशक्तिपुरःसरीकारेणान्यविषये शब्दाः प्रचत्तेन्ते । प्र 
सिद्धा पि समयमाच्नं तत् । संज्ञाशब्दानां तु सवेसंज्िप्रत्यापनश- 
क्तियुक्तत्वे $पि विसृष्टे संज्ञिनि शक्त्यवच्छेदः सामयिकः । इय चं 

योग्यता शब्दानामथगप्रदीव्ययुसरेणव व्यवस्थापयितग्ये अभेदेन 
शब्दाथयोः प्रययादध्यासफले वावस्थितेति स॒ एव मुख्यसम्बन्धः। 
अत पव प्रतीताचथस्यापि विषयभावनापेक्षणात्पारन्तनञ्यसामान्या- 
त्सम्बन्ध इति व्यपदिदयते । यद्यपि चेन्द्रियाणा कारकत्वादज्ञातान्ये 
व ज्ञानं जनयन्ति, शाब्दस्तु ज्ञापकत्वच्स्ज्ञाननान्य्धीहेतुः, तथा ऽपि 
वुरप्रप्रयलानपेश्ला राक्तिः साधारणीति साम्यम् ॥२६॥ 

इ्दाथंगत्यथेः चाब्दप्रयोगः । साधीयश्चाथेगतिरपक्चाद्ेभ्य 
> वमी 

इति तेषामपि सम्बन्धो ऽथन प्रसक्त श्ययारङ्याह ॥ 

असाधुरनुभानेन वाचकः कैर्थिदिष्यते । 
वाचकत्वाशेषे वा नियमः पुण्यपापयोः ॥ ३० ॥ 
पुण्यपापयोः । विवागशक्तव्यक्तीनां बाख्वदन्धारेवदनु- 

मिता कृतिर्विवुषां वाचिका।न दहि विद्वांसो ऽथमपचाब्दाव्सक्चादेव 
पदयन्तीति नापराब्दानामर्थेन कश्चित्सखम्बन्धः।अत पव हि पुरा कल्पे 
इन्रतादिभिरिव शब्देरपि रक्षितासीदिति ब्रह्मकाण्ड उक्त भर।भवाचका- 



तृतीयकाण्डम्। १११ 

चवापश्चराः । ते तु सादश्यात् साधुशब्दमचुमापयन्ति। तेभ्यो ऽथस- 

श्प्रयय इति । तथा च संग्रहकारकः चाब्दप्रककतिरपभ्रश्च इति । अद्य 

सवे त्वध्मेबाहुस्यादनत।दि वद् बालानां रूढिः । तथा चावाच्यावधान- 

नेवा्छब्दे$यो ऽथप्रताता न स्क च्छतवे नापमारतच सादु 

भौोषितव्यमिति शाखप्रामाण्यात्साघूनामेव धप द्त्वामति तद जचुख- 

तिः: शाख्रेण। तथा च मेदस्यामेद पू्ैकत्वात्पुरुषविकस्पो नियमेनान्त- 

स्वाद् पब्दाना माभिन्नसा धु शब्द पूवे कत्वमेव निश्चीयत इति शब्दप्रकृ- 

तिरपशब्दः सिद्ध इति शब्द पव विया । तदेवम् । यथा वेद्यावख्था 

भिनज्ञव्रह्य। त्मिका तथा सायुङब्दावस्था विद्या । यथा वा विद्याया भद्] 
वितथः, तथा ऽपञरंरापवखा वाप्यदरूपेति परमाथत इति तदितरपे- 

क्षो विकल्पः ।अविद्याद् शापेक्षमेव च समानायामथगतो राब्दन चेति 
भाष्यम। अयेगताविति वचनात् । अथगिधानमिति राब्दानामेव कम- 
पतित (?) विद्यायां भूयसा $पशब्दे व्यवहा राद थप्रतीतिमाच्रं भवल्येवे 
त्यथः । रूढत्वात्त उ्यवहारस्याविश्येषं प्रन्थकार आह । तत्र च शारं 
नियामकं साधुशब्देरेवार्थो वक्तव्यो नापशब्देरेवं ज्रियमाणमभ्युद्- 

कारि भवतीति।पुण्यपापयोः, पुण्यं पापानिमित्तम् \ नयमः क्रियते ॥ 

साधूनामज्ञानाच्छाख्यपूवेकत्वात्प्रयोगाभ्युदय इति । असाधुप्रयागे ठु 

धमौभाव पव पापत्वेनो पच्यते । न म्टेच्छितवे इययेतस्य निषेधस्या- 

पि क्रमात्पापत्वमेव के चिदिच्छन्ति॥ ३० ॥ 
समवाये सम्बन्धान्तराभावः पूवैमुक्तः अर्दिमस्तु ददाने सन 

प्रसजतीत्याह ॥ 
ज लन भ म्हि न क 

सम्बन्धशब्दे सम्बन्धा याभ्यतां पराति याग्यता 

सम्बन्धश्ब्दो योग्यतालश्चषणं सम्बन्धं योग्यतयेव प्रतिषा- 
दयति । एवं समवायशब्दो $पि योग्यतयैवानादिखिद्धया स्वाथप्रति- 
पादकः।तथा योग्यता सिद्धापीति सवेत्रास्य सम्बन्धस्य व्याप्तिः ॥ 

खङ्कतस्य तहिं नोपयोग व्याह ॥ 

समयाद् योग्यता सम्बिन्मातापुत्रादियागवव् ॥ ३१ ॥ 

अनादिसिद्धाथंविषयनव्यापारस्य शाब्दस्य इृद्धव्यवहारस्य प- 

रस्पसपरपयोयात्समयात्सख्ाभाव्रिक्येव योग्यता निशीयतेन तु स- 



११२ सटीक्ते वाक्यपदीये । 

मयमात्ादतथाभूते तथाभावः समुचितः । न हदीयमस्य पुरस्य 

मातेति जन्यजनकभावः समधेको बस्तुसिद्धयत्रैवं प्रतिपाद 
नात् । अथ प्रयक्चपूवेकं संज्ञाकर्मत्यस्मद्धिशिष्टानाम्थै शब्दनियोगः 
सामयिक पव । नेतत । तैरपि योग्यतानुसारेण पूवभ्यासाद्यनिवे- 
दात् । तवुक्तम् 1 अन्यगतः स।भ्यासः समयः कैश्चिदिष्यत दति । कि 
मवानादेति वाथमत्राविनाभावमवरगलय विद्ोषभ्रश्नादवधार्यत । कै- 
श्चिदिति नकेनापि भ्रतिश्ब्द्स्य योग्यता पुरषेणान्यत्न सङ्केतेपि प्ररू- 
ठेऽर्थं गवादिराब्दादेति भ्रत्तिपत्तिः। न च पुर्षे नियोगः शक्यक्रिय 
[त वक्ष्यति ॥ ३९ ॥ | 

श्दानी कायकारणमावं शब्दाथयोः सम्बन्धमाह ॥ 

शब्दः कारणपथेस्य स हि तनोपजन्यते । 
तथा च बुद्धिविषयादथाच्छब्दः प्रतीयते ॥ ३२ ॥ 
श्रोतबुद्धशुपारूढस्याथस्य शब्दः कारणं जनकत्वात् । दाब्दार्थो 

द्यथा वदीरूपतय। ऽवस्थीयमानः । तथा चान्यद्धकषतृबुद्धिनिवे- 
रिनो ऽधत्वात्कारणभूताच्छब्दः श्चुतिविषयमनुप्राप्तः प्रतीयते इव्य- 
थां ऽप दाब्दकारण एवोमयथा कायंकारणमाववगसाधुतादिर्वैटक्च- 
ण्येन राब्दाथयोर भेदेन सम्बन्धो ऽघ्यासटष्वणः प्रतिपाद्ेतो भवति। 
यथा टि बुद्धौ शब्दाथैयोः पूवैमसेदेनात्रखानम््।न हि विवक्षितो ऽथः 
दाब्द सम्मद शून्यः सङ्ट्परूपस्य तस्य प्रतिभानादनादि शब्द भावनम- 

च विद्यत हे तिरश्चामपि चज्ञानम।अत पव स्थानकरणव्यापारादाभ- 

व्यक्तो ऽधरूपः शब्द इति शाब्दश्रोताभिरवधारितः, तथेव स्वरू- 
पाच्छ्ुरणयाथेमेव गमयति । प्रत्तिपाद्प्रति पाद् कयो हिं परस्पराभिप्रा- 
यसंक्रान्तिञ्यवहार इति अन्तः सितम सरुखावस्थायामप्यपरिल्यक्तं व- 
कतृ बुद्धि समाविष्टं ्चोतनपैयाति। चन्दश्रातापि च तथेव स्वामाविकानु 
सारण प्रातिपद्यते समाविष्टभावनः, तेन चोद्बोधितश्ब्दभावनः 

प्रवत्तत इति निर्याति वाक्यपदीये। एतद वमकी भावपक्षीभःव पवेकवा- 
यतया सम्बन्धः स्थितः खिद्धान्ाडुगुणः।यथाविवक्षं च काब्दाथमव- 
गमयति नियतस्लरवणाचुपूर्षोक इति स्वरविपययविवश्चान्तरमिदं ~ 
ञखाब्दे न मन्तव्यस् । परस्परभदे नान्यत्वादस्य कारणमेव गमयति शब्द 
इत्यन्तरा विवक्षान्तरं छाघवादस्फुटप्रतिभासम् । भ्रथमवणोच्चारणान- 



सृतीयकाण्डम् । १९४ 

न्तरं द्वितीयवर्णोश्चारणवदनुमीयते ॥ ३२ ॥ 
ननु बुद्धश्चुपारूढे शब्दार्थे कथमोदनं भुङ्क्त इत्यादेग्यवहार 

इत्याशदुयाह् ॥ 

भोजन।द्यभिमन्यन्ते बुद्धय्थं यदसम्भवि। 

बुद्धयथदिब बुद्धर्थे जाते तदपि दृशयते ॥ ३३ ॥ 
बुद्धि परिवत्तेनं क्रियाकारकयोविज्ञाननये स।ध्यसाधकमाव- 

सिद्धः प्रतिभास भावः।तथा हि।वुद्धवथं बुद्धे शब्दार्था भोजनं भोक्ता त- 
त्खम्बन्धश्च । यद सम्भवित्वेनाभिमतं तदपि सम्भवयेव । कदेयाह, 
बुद्धय थोदेवोदनादिप्रतिभासादपरस्मिच्ननुयुञ्यमानाकारज्ञानसंवदने 
जात सति। वाक्यवादिनः पदमत्रास्प्रतीतेर्पारसमाततः। अभ्युपगमव- 

दश्च यम्।बाह्यनये ऽपि हि शब्दाथेस्य बुद्धिपरिवक्तिनः परतीतेः।क्रिया- 
कारकमभाव रद्यविकद्पयोरमेदाध्यवसायाद्वचवहारसिद्धिभवव्येव । 
तथा हि बाह्यार्थे सति ददोने, दशेनादथेनिभौसः, तस्मिन्सति वक्तुमी- 
हा, ततः प्रतिभादेः शब्दोच्चारणमिति परम्परया बाह्य पव वाच्यतत्र 
प्रृत्तिरिति विनापितु बाद्याथ, शाक्यते विज्ञानमात्रद् रने ऽपि तन्नि. 
भोसवयेन क्ियाकारकसम्बन्धः मेरकुयितुमिलयवो पन्यस्तम्र ॥ ३३ ॥ 

इतश्च बुद्धिपरिवतीं राब्दाथः, ततः शब्दाथेसम्बन्धो नित्य- 
उपपद्यत इद्याह ॥ 

अ नित्पेष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम् । 
चरादिशब्दावु्चरितादथौकारत्वग्रहस्य प्र्ययस्य सदैवो पजन- 

नात्, बाह्येन रूपेण प्र्वासित्वे $प्यभिधेयत्वन शब्दा थस्य नित्यत्वा- 
नित्यो ह्यथवतामर्थैरभिसम्बन्ध इति प्रवादनिलयताश्रयेण पस्प्ा- 
यासुक्तम् ॥ 

कूटस्थनित्यताश्रयेणाप्याह ॥ 

अनियत्वं स्वश्क्तिवा साच नियान्न भिद्यते ॥ ३४ ॥ 
पदाथानां सतामसत्वविरोधाद्तीतानागतयोरथंयोनौ त्त प्रह्य- 

यजननमद्धयस्य तत्वस्य सवेस्यात्मनो ब्रह्मणो द्रव्यलक्षणस्य सामथ्य- 
मेच तत्नानित्यत्वामति,तस्य नित्यादद्धयरूपात्तस्माद्भदा मावादनिध्यश्च- 
ब्देनापाधिमेद भिन्नस्य सा मथ्य, पूर्वोक्तनैव न्यायेन तस्येव प्रतिपादना- 

१५ 



११४ ॐ सर्टाकं वाक्यपदीये । 
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छ्ञास्य (भावानामगावनो भातरेषु) ? कश्चि दित्यं धैः । तनश्च घटादिशब्दैः 
सवौ वस्थमु पाधविचिष्ं ब्रह्मद्रन्यमेव नित्यं प्रतिपाद्यत इति नित्यः 
शब्दाथसम्बन्धः सिद्धः! तदुक्तं द्रव्ये $पि पदार्थे पष पव विग्रहान्या- 

छ क 

य्यः, सद्ध रसाब्दे $ सम्बन्ध चता ॥ ३४॥ 

पवे सम्बन्धं स्ताभाविक्रमवस्थाप्य तत्रैवो पोदूवरकं परमतेनाह ॥ 

शाब्देनाथंस्प संस्कारो दष्टादृष्टपरयोजनः । 
क्रियते सो ऽभिस्रम्बन्धमन्तरेण कथं भवेत् ॥ ३५ ॥ 
ददाथे कं चनाप्यनभिद्धनीनां शावरादिविद्यानां विषादिक्ञ- 

मने सामथ्यै रश्र,प्रतितन्जं प्रसिद्धानां च बीजाक्षराणां जप्यमानाना- 
मरष्टदेतुस्वमत पवोन्नीयत इति ॥ ३५ ॥ 

अवाचकष्वपिं शाब्दषु, अर्थेन सह संस्कारान्यथानुपपत्या स- 
म्बस्धमाचात्सतेत्र सम्बन्धो $वश्य दते कश्चत्तं निवारयति ॥ 

नावररयममिषेयषु संस्कारः स तथावेधः । 

र्यते न च सम्बन्धस्तथाभुतो विर्वक्षितः ॥ ३६ ॥ 

घटादि दददिभ्यो ऽथस्य घरदेदंष्टादष्प्रयोजनस्य संस्कारस्य 
च ददौनादन् सम्बन्धो न स्यादिति नरदशसंस्कारनिमित्तमसो विव 
कितः ॥ ३६.॥ 

अपितु ॥ 

सति प्रत्ययहतुत्वे सम्बन्ध उपपद्यते । 
शब्दस्यार्थे यतस्तत्र सम्बन्धो ऽस्तीति गम्यते ॥ ३७ ॥ 

परनिनियताथप्रव्यायनान्यथानुपपच्या शब्दाथयोाः सम्बन्धो- 
योग्यतालक्षणश्चक्षूरूपादि कमिवत्य(कादुपक्षमव) ? ज्याय इत्यथः । 
अर्थे नियन नियतस्य प्रतीतिहेतुत्वे सम्बन्धे युज्यते नान्ययति 
यतस्तस्मादधेप्रत्यायनात्कायोद् स्ति सम्बन्धः हउाब्दाथयोरिति नि- 
चीयते, -नायेविरेषरूपः संस्कारो ऽतर सम्बन्धावेदकः । तज्नानुपू-. 
माव्राद्धाशदन पभावनाविनानोदयादषपरतः प्रस्यायकत्वानवक्षणद्- 
व्यथः । प्रतीतिनयमदेतुः शब्दाथयोः सम्बन्धः प्रनीतिङ्गनो न श्राति 

क्षणावुपकारात्तत्सलिंद्धः । यदपि मीमांसकैः कायोख्छन्दे [वन्ञाते 



तृनीयक।ण्डम् । ११५ 

$ विज्ञायते सम्बन्ध इत्युक्तं, तदप्यनेनैव द् शंनेन व्याख्याने । ततः 
कारण।च्छबदश्रवणानन्तरमथज्ञाने भवाति । सम्बन्ध्र इति सति । भ्रत्य 

ये हेतुत्वामव्यवोक्तं भ्रति, अन्यथा शब्दाथयोः कःयेकारणभ।वव- 
णननिमिन्ते नियमोक्तं स्यात् ॥ ३७ ॥ 

सामयिकस्तु सम्बन्धो न युज्यत इत्याह ॥ 

नित्ये ऽनित्यं ऽपि बाह्ये ऽथ पुरुषेणा कथं चन । 
सम्बन्धो ऽकृतसम्बन्पेः शब्देः कर्तं न शक्ते ॥ ३८ ॥ 

निन्ये तावद ज्त्याद् निद्यराब्दाथद शने वा सचस्मिन्पु- 
रूपेणेद्ृम्भ्रमन का शब्दस्य सङ्कतः कत्तु न पायते! निल्यत्वाद वेदानीमुङ- 
ज्ञानस्य पुरुषस्य तक्ञाउ्यापारःत्पूतेम्धपि । तस्माद्ाकाशाक्ारुदिगादि- 
दरौने वा . ब्रह्मणः द्राब्दवाच्यत्वात्सर्वेबामथंदिसम्बन्धरादा दपु 
रुषरेण।पि कना अशक्तयनु्नारऽ्णास्य प्रतिपादितत्वादाद्शब्दाथः- 
व्प्भति चः प्रृनच्नत्ती किमन्यन्नित्यत्वार्स्यात् । अनिव्ये ऽप्यर्थे 
धरार कयैराब्दददाने वा प्रत्यक्षेण सवेग्रहण।यागज्ञातिद्धारेणापि 
क्दण जा गनः मेकस्मिन्नर्थ भूयसीनां भव कचे चन्धनुपपत्तेरनुमाने- 
नापे कब्दामेदे नार्थस्य प्रक्तिप्त्तः, शब्दाथा सद्धो तस्याय। गात् । पाररच- 

ष्य च्छब्देरव निरूप्य धियां सङ्कलः क्रियत। तथ। च निरूपकाश्मपि 
शब्दानां सङ्केतः सवराक्तारिति तजरएपि शब्दान्ते निरूपणे $नवस्था, प्र 
इनसमयेर्निरूपणस्यानु पपत्तरिनि खुदूरमपि गत्वा कस्य चिच्छब्दस्य 
स्वाभःविकी याग्यतेषरणीया। तथा चाविराषात्सयवामपि नत्प्रसङ्क दते 
सिद्धः स्वाभाविकः ब्द थेयोः सम्बन्धः समयवश्चादमिवयनज्यमान 
सरूपः ॥. ३८ ॥. 

इदानी यन्तन्मतुवात्तिके भाष्ये ऽभिहितं खम्प्रतिसत्तायां 
यथाः स्यात् भूतमविष्यत्सत्तायां मा भूदिति । तत्र भूलभविष्यततोः 
खत्ताव्यःख्य।नमिषेणः प्रकृत सम्बन्धनित्यत्वं निवाहयितुमाह ॥ 

ज्यपदेगः पद्यथांनामन्या सत्तौपचारिकी । 

खत्रावस्यःघु सवरषामात्मरूषस्य दाक्का ॥ ३९॥ 

व्य पदेश. उय पदे रान मित्ते शब्देन प्रत्यायने पद् प्रल्याय्यानाप्थाः 
डां ब्राह्याना चस्तूनां बाह्यविलक्षणा सत्ता बुद्धयो पचारताः  बाद्याथस्तुः 



११६ सटीक वाक्यपदीये । 

ताया ह्यन्या । प्राक् तत्संचिदो ऽप्रामाणिकत्वात्सत्तामाज्रगम्या सा! 

नत्र च प्रदतसत्ताभिमान इति तदचुरेेनोपचरसन्ता वाचोयुक्तिः 
सुनरां व्यवहार शति चाद्देष्वव्यवहार हदलीयमापे व्याख्या । तन्न 
चेयमेव रारणमस्यापि बाद्याथोनामात्मनाम इव शब्दपरामश्ेमन्त- 
रणव रूपसस्पशस्याभावात् ॥ ३९. ॥ 

पवं चानधैव सत्तया पूरिते व्यवहारे यद्यत्कियाकारणदिना 
(काष्ठनु सभ्राष्टणकेन चिलिबन्धनेना) ? न्यासत्वात्कद्प्यते नद्धियेतां 
सा, न तत्र विनास्माकं व्यवहारे तस्याब्रास्व्ययुप्रवेक्रो, यदि परम- 

स्यामेव खा प्रतिवि।म्बता उयवह्भियत इत्येतत्प्रतिपादयितुं जिद शेनो- 
पक्रममाह ॥ 
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स्फटेकादि यथया द्रव्य मिन्नरूपरूषाश्रखः। 

स्वशाक्तियागात्सम्बन्धस्ताटूप्यमुपगद्ति ॥ ० ॥ 
तद्रच्छब्दो पि सत्तायापस्यां पूर्वे व्यवस्थितः । 
धर्मेरूयेति सम्बन्धमविरोधावरोधिभिः ॥ ४१९ ॥ 
बाह्यस्य वस्तुन्द नियतरूपत्वाद्भावामाव्रसाधारण्याजु पपत्तधटः 

त्युक्ते ऽस्ति नास्तीति राब्दान्तरोपधीयमानरूपससगविरोधः स्यादिति 

उपच!रसन्तासमाविष्ठः शब्दाथेः। तथा दहि।सवेसाधारण्यात्पद्ान्तरो- 
पधीयमानरूपविशेषसदः काठाश्रस्फरिकादिवत्सो ऽथे इनि यथायण- 
मस्ति नास्तीति भावामावसमन्वयवशेन नियतः प्रतीयते।तथा हि। खच्छः 
त्वात् स्फटिका{दद्रव्यता वाऽऽदि संसग ऽपरित्यक्तस्वरूपं तद्ध पभिवा- 
भाखने।नथोपचारसत्तापि स्फटिकमणिस्थानीया सद्रपङरत्थजन्ती प्रति- 
वधादिभिरुपाहानैर भिश्म्बध्यमाना ताद्रप्यमिक्छयाति प्रतिबेधात्मि- 
केवाभाति। स्व शक्तिरच्छत्वं स्फटिकादेनौनाकारेण ग्रहणयोभ्यत्वे स- 
विषये स्वीकारय।ग्यत्वं । सामान्यात्मकत्वाच्छब्दो ऽपीति चष््दायेः, 
राब्यनः इनि कत्वा।ग्रद्धा शाब्दोऽस्ः प्रयायकत्वेनावस्थिनां ऽथदारेण 
स दाद्धान्तरवाच्यैधेमैः सम्बध्यते | विरोधिवचनं साकल्यध्रनिषाद- 
नाथम् | सत्तायामस्यामिति । ज्ञानाकाररूपायां, पूवेमिद्या भासावष्थयां 
पदात्प्रतीत्यचसरे सम्बन्धं याति । व्यवद्ारकारे वाक्यावस्थायामा- 
दिग्रहणे काटार्यावरोधः। अविरोधिनो धमाम्मवात्मक््ः। ते चापचा- 
रखत्तप्यामनुगणाः । यथा स्फरिकल्य मह्िकःकुखुमादय इति न ने ` 



तृ तीयकाण्डम्। ११७ 

ङूपनिरस्क्रियाहेनवः।अल एत्र तत्सन्निधीयते तद्राल्मनोपचारसन्ताया 
विश्च।(न्तवन्तद्धिरुद्धा हि ब!ह्या सत्ता तस्य पूवरूपतया प्रत्यासन्ना । 
तथा चोच्यते यन्नान्यत्करियापदं न श्चयने तच्चास्ति भषन्तीपर इ 
ह्यादि । वनेमानावस्थ। वणं पूणेत्वार्करणीति भवन्तीपर इत्युक्तं । सत्ता 
घ। विरुद्धधम॑सामान्यामिति यथायथीवरेतरस्तस्यास्सत्वपर पूरणं । 
ऊतविरोधिनस्तु धमो अभावात्मकाः। ते हि प्रतित्रधात्मक्छाः रूप- 
तिरोधानमुपचारसत्ताय। जपाकुखुमादय श्व स्फटिकस्य कुर्वान्ति। 
यद्यपि चेपच।रसत्ताय।मुभयेष्रःमपि समन्वयाद्धिरोधाभावः । त. 
थापि बाह्यविक्षयात्रेतदुक्तम् | बाह्यस्य नीलोत्पलदिरभिन्नस्य विरशिष्- 
स्वान्नीलमुर्पलमित्युपच।रसत्तायामेकविवेकःाद्रव्यात्मा गणसंसगमे- 
दाद्ाश्रीयते। पथगिव्यादिविशषणविशेष्यभावे च वक्ष्यमाणा भरतिक्र- 
योपपद्यने । स्फटिकं विमलं द्रव्येयेथा युक्तं पृथक् पृथक् । न।ल- 
लोदहितपीनाचैस्तद्धममुपलभ्यन इति अपरोऽत्रागमपाटः ॥ ४१॥ 

तमेच बिरोध्यविरोधिधमसम्बन्धं क्रमण व्याचष्टे ॥ 

एवं च प्रतिषेध्येष परतिषेधप्रक्टृप्तये । 
आभितेषूपचारेण प्रतिषेधः प्रवत्तते ॥ ४२॥ 

बुद्ध्याकारस्य नानाविधधर्मखरमन्वययोग्यत्वे अब्राह्मणादिषु 
यथो पर्पात्तः । तथा हे। सन्ता विरोधाज्ञेषरेधायागान्न ब्राह्मणो ऽञ्र सन्। 
अस्त्व तु कथं तत्र दाब्दश्रतरन्तिबाह्यशब्दाथेवादिनाम् ।तथा चधुनरपि 
निषेधो ऽनुपपन्नः। तदुक्तं, न सतां च निषधो $स्तिसो ऽसत्सुचन 
वियते । जगल्यनेन न्यायेन नञजयथेः प्रलयं गत इति । यदा तूप- 
च।रसत्तासम।विष्टः रशाब्दाथेः तदा सामान्येन भावाभावसाध्रारणन- 
या ब्राह्यणशब्देन क्षत्रियादिषु सादद्याध्यारोपितो ब्रह्मणाः समु- 
दिस्त इति प्रतिषेधविषये दर्धिने नेति निबरेधः प्रवतेने । निर्विषयस्य 
निकधस्याप्रवृत्तः । तस्यापि च बुद्धयाक।रभावस्य भावेकनियनत्वा- 
द् बुद्धिखत्तथव सत्ता, नास्ति साधारणत्वेन योग इति । तस्ययेयं ब- 
हीरूपना उ्यावदारिकेरेश्याचकटपेराकारादध्यव्रसिता तत्रैव नि- 
षेधः कठति । तथा हि यो भ्यं ब्राह्मणाथः स बहिरसन् केवलं 
घ्नान्त्या श्चतन्निये ऽध्य्वसित इति स्वाभाविकं, ब्राह्मणाथेनिव।त्तर- 

चच द्योत्यते। तदुक्तं भाष्ये, यदि पुनरयं निच्रत्तपद्ाथेको ब्राद्य- 
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णशब्दः किमथे प्रयुज्यते, पर्वं यथा विज्ञायेत, नेति यक्ते सन्देह 
स्यात् कस्य पदार्थो निवतेत इति । अत्र सवथ निवृत्तपदाथेकर्वे 
प्रयाग पत्र न स्यादिति बाह्यापेक्षयैव निचरत्तपद्ाथैकत्वम् । उपचार- 
सत्तपेक्षय तु प्रयाग इति स्फुटमुक्तं भवति । भ्रातिषेधरवरिषयध्रकल्पना 
च प्रयाग इति तदेवोपचारफलम् ॥ ४२॥ 

अविरोधिधमसम्बन्धमुपचारसत्ताविशां्टस्थेव प्रतिपादयितुं 
मुख्य लत्तायां तावद् सम्मवमाह ॥ 

श्रात्खामषस्य जन्पाख्या सत्ता लभ्या च ठछखभ्यत | 

याद सजा4्ते कस्पादया ऽपजायत कथप। ४३॥ 

आत्मलामो बस्तुस्वरूपप्रा्िः जन्म कथ्यते । तन्न च लित- 
यमन्वयि, लवा क्तो, खभ्यं क्म, ल्ामश्च क्रिया. एतञ्च त्रितयम् । 
तथा च जन्मचिराधः सत आत्मखाभायोगात् । कब्धात्मा हि स उ- 
च्यत । कारणे शाक्तरूपतया ऽवस्थाने ऽपि सवे था $जन्मनो जन्मायोगा- 
दवश्यं कस्य चददास्य लखाभो ऽप्युपगन्तम्य इतिः येन रूपेगा 
सत् न तन जन्म, येन च जन्मन तेनारसादति जायते $ङ्ुर ददै 
भ्रयोगाचु पपत्तिः । जन्मानुरध्वाद सत्त्रा्युपगमे धात्वर्थं कवृत्वानु- 
पपत्तेः प्रत्य यथविरोधः । तदशुरोधाच्छत्वाभ्युपगमे जन्मलक्षणघा- 
त्वथावराध इव्यथः ॥ ४३॥ 

अत्रैवार्थे सरश रणटन्तमाह ॥ 

सतो हि गन्तुरगभनं सति गम्य भरवतेते । 
गन्तृच्चन्न जन्मार्थो न चत्तद्रङ् जायते ॥ ५५॥ 

स्वरूपप्रसारणलक्षणा गमिक्रिया जनिक्रियासदश्षी । तत्र खं 
सत पच गमनं गन्तुदेरयते व्यातारक्तसरद्रपकमेःवषयं । पव म्बिदा- 
पि प्रादुभवितुगन्तृवन्ख्हत्वे जन्माजुपपांत्तः । अथ जन्मानुरोश्ः तद्। 
सत्वाज्जायते क इति कतृत्वायोगः। गम्यवच्च खन्धब्याऽप्यन्वय- 
व्यतिरिक्तो नास्तीति बाद्यशब्दाथोभयु पगमेऽचु पपत्तिः ॥ ४० ॥ 

उपचारसत्त'श्रयण तुप्पात्तिरित्याह ॥ 

उपचयं तु कत्तारमभिधानमप्रवृच्चये । 
पुनश्च कम॑भावन तां क्रियां च तद्ाश्रयाप् ॥ ४५ ॥ 
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श्रथोपचारसततेवं विषेयास्त्रतलादयः। 
जन्मना तु विरोधित्वात् मुख्या सत्ता न रिद्यते ॥४६॥ 

तु शाब्द (बाह्यसत्तादयो विष) ? मुधचारसत्तायाः सवस््रेन 
सम्बन्धं द्यातयति । इह सचौत्मना परिनिष्ठितं जायत इति न व्य- 
पदिदयते । नापि सव्रात्मना ऽसद्रपम।श्चितपूवःपरावस्थं सत्ता 
तारनेन्परुखे वस्तु जायते रब्दविष्रयः | तथा च ततरोत्तरसद्रपमवत- 
स्यावि पूतावस्थाकरणानां कायेन्मुखलक्षणायामुपचय $दधुर इनि 
अभिधानस्य प्रवृत्तौ जायत इति कवैत्वोपपत्तिः । अ।धितपूवांव- 
स्यत्वार्च जन्मःर्थो पपत्तिः । प्वंच छत्रा $ऽध्रितपूतवस्य उपचरि- 
तोलरावस्यदच सम्मूतायोत्मा जायन इत्यमिधानस्य विषयः। 
पुरं वस्थाश्चधण।वलभ््यत्वन कत्तत्रोपचरितः कमे नान्यदा बुद्धवा 
विचचनम।न्नित्य तदाश्रयतया साधनयोः कतृक्मणाराश्रयमास्पदं 
क्रियापेक्चत्वान्साघनमावस्य तन्निवन्धन, तेनाकतृकमणी आश्र 
यो यस्याः साय्नाश्रीनजन्मत्वादित्युभयथा ऽपि पाठ तां जर्नाक्रियां 
पूत्रापरीभूनःचयत्रसमाहारात्मिकामध्यासोप्य जायते शुर इति 
प्रयोगसमथैने अथयेत्यभ्युपगमद्योतनाय । एवं च सन्युपचारसत्तेव- 
माश्चिता भति । नथा च तब्भेव कत्तयेयं ज्ञायत ईति टकारो जा- 
यत इति चोक्तम् । जानवानिति च क्तवतुः, जन्गाद्ुरस्येति षष्ठी । 
यद्धा कतेकल्पनया लकारः क्तरि प्रत्ययः, क्रियाकट्पनया धातुः 
परकृतिः, कपकल्पनया कमकठृत्याख्याने वाक्यमद्कुर आत्मानं ल- 
भतङडइति द्वतैया कमाण । एवमात्मानमात्मना वन्नदस्तीत्यादवपि 
वाच्यमेवं विधवा सवः परिकर उपचारसत्तति निबन्धनत्वाद- 
वमभेदेन व्यपदेशः । मुख्या तु सत्ता पूर्वांक्तादिविधा पूर्वाक्ता।द- 

रोध्रान्न सङ्च्छने । अत आत्मलखामस्य जन्माख्येति पूवपक्षाय- 
सिद्धान्त आत्मा मोन्मुखताजन्य. } तथा च वक्ष्यति । पूव॑स्मा- 
त्प्च्युत्ता धमोदप्राप्ता चोत्तरं पदम् । तदन्तराले मदान।माश्रयाज्ञ- 
न्म कथ्यत इति । यथा पू्वांमवस्थामजहत्सस्पृशान्धममुत्तरम् ।स्म्मू- 
च्छित इवाथोन्मा जायमानो ऽभिधीयते इति । पुनश्च कममात्रन त- 
मिति कचित्याठः। तत्र तं कत्तारमव शनः कमभःनापचर्येति 
योज्ञना ॥ ४६ ॥ 
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इदान जन्मोच्तरक्ाटभावितमस्तित्वं भावचिवशमङ्करोऽ- 

स्तीत्ययं शब्द उपच्ारसखत्तासमाविष्टमेव प्रतिपादयति अन्यथा ऽ्या- 
गादिव्याह ॥ 

्रात्मानमात्मना विश्रदस्नीति व्यपदिश्यते । 
अन्तभौवास्च तेनासौ कमणा न सकमकः।॥ ५७ ॥ 
आत्मनात्माने धारयतील्यस्तेरथेः । तथा च निरुक्तकारः । अ- 

स्तीव्युत्पननस्यात्मधारणमुच्यते इतति व्यर्तिरिक्तकतृप्रतिबेधायेमात्म- 
नेति वचनम् । तथा च वास्तवस्य कतृकमेक्रियामेदस्याभावो भिन्न- 
रूपत्वाद्रस्तुन इत्यथे: । आत्मना सकमेकत्व।त्द्यंस्तः प्रतिषिद्धक- 
मेत्वमपाटृत्तमित्यत्राह । अन्तमा वादत्याद् । असरावित्यसिधातुः त- 
दर्थो वा। धात्व्र्थन कमेण! उपसग्रहाद्कमको ऽयं धात्वथे इति 
प्रस ङ्गढदुत्पादयति । जीवतार्वपि प्राणानामष्यात्मलक्षणस्य कमणो 
धएतुबाच्यत्वात्करियान्तरमेवेदमात्मान ध।(रयतीति व्याख्यायते । तच्च 

भवतः कमयोग इत्यथः । यथा वक्ष्यति । न तन्न (धारिणि) ? प्राणा 
जीवतिस्तु क्ियान्तरमिति । पवं जायत इत्यजाप्यात्मानं लमत इ- 
त्यथः । निवै चनेन भूनत्वकमेत्वं द्रष्टव्यम् । यो हि धात्वथीदू बदहिभूतः 
कमौधः स कर्मव्यपदेशदेतुः। धातारयेपूरणे हि सम्पन्ने ऽस्माद् बाह्यस्य 
तेन सम्बन्धसेदाधिष्ठनि सति या कमता गामानयति शब्दात्, भ्र 
विदापिण्डीमित्यादौ च सामथ्यरन्धा, सा च सकमकव्यपदे हानिब- 
न्धनमिह तु क्रियाकारकसंसगपयन्तो दीर्घो धात्वथे इति भे- 
दामावः॥ ४३॥ 

एवं मेदामावात् अथं वस्तुनो व्यवहारो युज्यत इति प्रति- 
पाद्याधुना जायत इति वत्कतृयोगात्खरूपामावादष्यसंमुक्तोपचा- 
रसत्ता्रामचापपत्त प्रातपदयत॥ 

भाक्च सत्त(1भर्तम्बन्धारमुख्या सत्ता कथ भवत् । 

असश्च नास्तः कत्तास्यादुपचारस्तु चूतरवत॥ ४८॥ 

अस्तीति पूवापरोभूता साध्यमनाचस्था प्रतीयत । अन्यस्यां 
च्रावस्थायां निष्पन्नरूपः कन्तो नास्ति। साधनसम्बन्धात्पू्ैमपि सद्धा 
वा नालि । न चान्यस्तद्धचतिरिक्तो ऽथसाधनमाचरग्रज्ञावन इति सेव 
सत्ता साध्यं च मुख्यतो न सम्भवति । तथा हि सिद्धस्येण सा- 
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धनेन भवितभ्यम् । न च सन्तामुमवन्नेव सिद्धतया प्रक्षायते, भुभूत- 
सखन्तासबन्धश्चन साध्यदति, कन्बात्मलामस्यात्मधारणटश्चषण)। सत्ता 

बुद्धया पएृचपरीभूतयेवाभिधीयते । तत्र चापचारसत्तारूढस्य पूवै- 
भागः क्तो, अपरस्तु साध्यः कर्मेत्युमयाश्चयक्रियास्वरूपान्तभाव- 
यै जायत इति षवुपचारसत्तायाः कठृत्वमाधित्यास्तीति प्रयोगो पप- 
त्तिः । तदेवमस्ति, मास्ति, जायत इति प्रयोगत्रयसप्चारस्तास- 
माश्चरयणन समर्थितम् । पते च यो भावविकाराः । पतेष्वेव चान्ये 
यो ऽन्तभमेवन्ति। तथा हि, जन्मनि ब्रद्धिरबयवोपचयात्मिकाऽन्तभूत- 
ति पत्र जायत इतिं वद्भध्ेत इत्ययभप प्रयोगः समथनीयः । एवं पार- 
णामो धमौन्तराविभौवलश्रणो ऽत्रेवान्तभून इति परिणमत इत्यननेव 
न्यायेन प्रयोग इति सावत्रिकमवगन्तव्यम् । परिक्षयस्तु नास्ती- 
ति चिना $न्तभवति, तन्राप्युपचारसत्तश्चयेण परिक्षीयत इति 
प्रयोगः समथनीय इति षड्भावविकारयानित्वात्सवस्य श्छियाप्रप- 
अस्य वस्तुखखाश्रयेण (अ) प्रयागः ॥ ४८ ॥ 

क्रियासिः साधनानामाक्चपात्तद्धाचिनामपि तथेव प्रयोग इति 
छावेत्रिकीमुपचारसन्तायाः दाब्दाथत्वे व्यक्ति निगमयितुमाद ॥ 

तस्माद्धननेषु धर्मेष विरोधिष्व विरा धिनीम् । 
विसोधख्यापन।येव श्ब्देसेस्तेरुपाभचिताम ॥ ४९ ॥ 
अभिन्नकालामर्थषु भिन्नकालष्ववरिथिताम् । 

प्ररतिहेतुं सर्वेषां शब्दानामोपचारिकीम् ॥ ५० ॥ 
एतां सत्तां पदार्थो हि न कश्चिदतिबत्तते। 

साच सम्प्रति सत्तायाः पृथग्भःष्ये निदशिता॥५१॥ 

बाह्यो येषां विरोधो भवनादीनां धमौणां तैरुपचारस- 
ताया अविरोधो यथोक्तन्यायेन अन्तराराङ्कया । विरोधिख्यापनायेवे- 
ति। विराधिनां व्रकाहानाय तेस्तेब्राह्मणादिशब्दरुपगरही ता । पनेहिं शा- 
द्दर्विषथ उपदश्येते घमाणाम्। नच धमबाद्याद्वस्तुनो भिन्ना, राद्देनेव 
भशस्य परिकटपनात्।नीलात्पलादौ विरोधाधानं विरोधिनो वा भिन्ना 
वते मानाद्धस्तुना ऽतीलानागनाद् यः। वि रेषणविश्ेष्य माविष्यनीलो - 
त्पखादि शब्देरप्युपाश्चितामिद्याइ । तत्रापि प्रविभज्य मेटनमुपचार- 

१६ 
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सत्तायां युज्यते । अन्यथा संसक्तवस्तुनि नेयं कल्पना घरत हइ्युक्त- 
म्। अत्तीतानागतकारव्याप्तत्वाच्च नियतकालेष्वपि बाह्येष्व्थषु श्य- 
माभेन्नकाला साचच्रिकी । अत पव सर्वेषामपि शब्दानां प्रह्ृत्तिदेतु- 
रय चत्र ऽभूद्धविष्यतीति बुद्ध्याथ निरूप्य तच्र शाब्द प्रच्रत्तेरथंऽनिरू- 
पिते $थ तदयोगात् । तथा दि, विद्यमानो ऽपि वतमानो ऽपि वन्त॑मा- 
नकारोऽपि सोऽर्थो यावद् बुद्धया नावधतस्तावद विषयः । शब्दानामपि 
सवेत्रोपचार सत्तारूढ पव शब्दाथे इत्युक्तं भवति । ज्रियाकारण- 
भाव इत्यपि चार्थानां निरूपणं बौद्धमेव । तथा हि, भाग्यमानत्वादेव 
क्रिया सम्प्रति नास्ति । तदमावात्तदपक्चं साधनत्वमपि कुत इति 
आख्यातराब्दस्य क्रियावाचिनः सुबन्तस्य च कारकवाचिनः 
सवेस्येव वुद्धि परि ग्रहीत पचार सत्तासमाविष्टो वाच्यो ऽर्थो ऽब 
तिष्ठत ईनि सवेषां मितिव्याभिसिद्धिः। अभावस्य च जायमानत्वेन 
सत्वादेतामुपचारसत्तां सर्वे पव पदाथो नातिक्रामन्तीति सर्वैषामे- 
च ताद्वषयत्वादभावादिशब्दानामप्यर्थे निद्यमपि (अ) वियोगः सिद्धः। 
अस्याश्चोपचास्सत्तएया न निमूखत्वमपि तु भाष्यकाराभ्युपगत- 
त्वमव । मतुबार्सतिक न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति अस्ति ख- 
व्दाक्षित्तमथनाय, सम्प्रति सत्तायां यथा स्यात् भूतमविष्यर्सत्ता- 
यां माभूत्, गावो ऽस्यासन्, गावोऽस्य भवितार इति भाष्यवचना- 
यु पचारखत्ता ऽस्तीति गम्यते प्रमाणभूतत्वादस्य वचनस्य। न हिभरु- 
ता भविष्यन्ती वा काचित्सक्ता या अस्तीद्यनेन निवार्येत। भूतभविष्यदु- 
पाख्यत्वान्न का चिन्मुख्या सत्ता, अतीतस्याजुभरूतत्वादनागतस्व प्रगु- 
णकारकासांमुख्यात्। बुद्धवा तु परमद, प्रयय पारेवत्त वयर्थ, राब्दभ्र- 
योग इव्युपचारसत्ता भूतभविष्यत्तारुपपद्यते । तथा च तद्वञ्चदा- 
साय वाक्यसत्तापएरिग्रहाथेमस्तीति विद्ोषणं युक्तम । बाद्यादि सत्त 
सम्प्रति वत्तमाने काटे भवतील्यन्या ततो भूतभविष्यतोः प्रयया - 
त्मना स्तेयम् । यद्यपि वन्तमानावसश्या ऽया पि बाह्यस्य प्रती तिम्राह्यत्वे- 
जैव उ्यवहायौ सत्ता, तथापि छिव बदहिरभावादस्तीलयनेन विदोष- 
गन विचश्चितवत्तमानकाटन गद्यते । प्रतीतिमाज्रश्चरणान्वितं त- 
द्द्ुद स्यते । तदे वसुपचारखत्तायां समवितस्वभावानां बाद्यानामेवा- 
थानामतीत7दिमावेन प्रव्यायनाद्यथे एव शब्दौ व्यवहार इति स- 
स्बन्धनित्यत्वमुपपादितम् ॥ ५१ ॥ 
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दानी सवेस्बेव शाब्दस्य उ्यवहारस्य यथातत्त्रमप्रवततर्विष्लु- 
तत्वे गवादि शब्दानामविचारसिद्ध।* ऽथकत्ता ऽभयुपगन्तव्या । तथा 
च सत्तातीताद्यभावविषय।ण।मपि राब्दानां (भावामिमतवस्तुविष- 
येधेटादि शब्दे: तुल्य तापतिपादयितुमुपक्रमते ॥ 

्देशस्येकदेशं वा परतो वा निरूपशम् । 
विप्ययमभावं वा ज्यव्रहारो ऽनुश्रत्तते ॥ ५२ ॥ 

इह शाब्दो उषवहारो यथातच्वमप्रञ्रत्तो ऽवाग्दश्ाम् । तथाहि 

पूणस्य तत्वस्य साक्षाच्छब्द द्रे एम शक्यत्वाद् विद्या परिकल्पितप्रतिनिय- 
तघरादिप्रदेथमतः शाब्दो व्यवहारः । पदे रारादब्देन घरादेब्रद्यकदे त्वा- 

द मिधानं छत्स्नाथपरिग्रहासामय्यै शब्दानां प्रतिपादयितुम् । तच्चापि 
च मान्राकाटात्मको न प्रदेशः समस्तः श्द्देनाभिधीयते अपि 
त॒ तदेकनेशघटशब्देन हि घटत्वज।तिरुच्यते । तत्रैव रक्तश- 
ब्देन गुणः । प्व शब्दान्तरैरपि प्रतिनियतमाबाभिधान- 
मुदादायै परेण जल्यादिभावनिरूपायम्र् । संसखगेदशेने सतो 
गनै गीः गोत्वादिसम्बन्धाद् गौरिति ब्रह्मकल्प सशक्षादव्यव- 
हायेमेव दरव्यं परोपधीयमानरूपविशेषरं व्यवदारमनु पतति । विषय- 
योर्भिश्नस्य बह्यणो नानो पाधिवशेन मेदः। विज्ञाननये वा ? (श्रवर्णभू- 
तस्य) बहीरूपस्य बहीरूपतया भानविपरीताव्याप्तभावः । श्न्यवादे- 

मते व्यावहारिकबाद्यस्य सवेयेव निषेधात्, विज्ञानभावस्थमाकारा- 
न्यतात्वयागादसवेदं गन्धचनगरतुख्यमाभासत इदयसत ख्यातः । 

ब्रह्मण एव वा सल्यस्य वाक्पथातीतत्वाद विद्याया असद वेदम्भदजातं 

शब्द विषयः । नदेषु वपुधु ददोनेषु राब्दानामथेसरम्बन्धो न भाविकः। 
तथा हि, आये दशने ऽर्था ऽस्ति-गवा दिशब्दानां, तन्नोपपद्यते सम्बन्धो, 
यदि सोऽथमावादेव सम्बन्धासिद्धः। तथा हि परतो निरूपणे धाय- 
मानरूपमेव निरूप्यते ऽभिधीयते चाति असलयवस्तुविषयः सम्बन्धः। 
पव विपयेयाभावपक्षयोरपि वाच्यम् ॥ ५२॥ 

पतदेव दष्टान्तेन साधयति ॥ 

 यथेन्द्रयस्य वेगुण्यात्सत्ताध्यारोपवानिव । 
जायते प्रत्ययो ऽर्थेभ्यः, तथेवोदेश्चजा मतिः ॥ ५३ ॥ 
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तिमिरोपहतनयनश्चन्द्रमेकमनेकं पश्यति, कामिटी च शुङ्खमपीतं 
चराङ्धः पीतमिति,शन्द्रियदोषादाकारान्तररूपिताथौवयासी प्रत्ययो य~ 
क्यो जायते । अ्थौनां तत्राभावकत्व(क्नयतविषयत्वाद्धित्तीनां प्रत्य 
यघमोध्यारोपो न, वस्तुप्रविमोषीति च शाब्दः पवमुदिषयते प्रतिपद्यते 
येनेत्युदेथणब्दः। ततप्ल्यन्ता च बद्धिरसदाक।राच्य।रोपवती भवति॥५३॥ 

इन्द्रियवत्कि शब्दवेगुण्यमित्याह ॥ 

अङ्कृतस्नविषयाभासं श्चब्दः प्रत्ययमाभितः। 

अथमाहारम्यसू्पेण स्वरूपेणा निरूपितम् ॥ ५४ ॥ 

शट कारयायजुरूपं काय भवति । राब्दस्य च निरूपिताथविषय- 
त्वाज्ञिरूपणाग्रल्ययः कारणम्। तवुक्तम। यदा च बद्धिविषयाक्थांच्छब्द 
प्रतीयत इति । निरूप्णप्रलययश्च विषयकेकन्यादबखिनिष्ठत्वादिक- 
द्पतामरूत्छविषयाभासः । न हि विकल्पन यथातच्वं वस्तु स्पृश्यते, 
प्रदे शेके शादिना संस्पण॑दित्युक्तम् । अतश्चाङ्रस्नमेवायैमध्यारोषि- 
तरूपमेदं शब्दः प्रतिपादयति । कायेकारगासम्बन्धवङ्राद्धिकर्गस्मको 
दि प्रल्ययः शब्दाज्जायते । तदुक्तम् । “विकट्पयोनयः शब्दा विकल्पाः 
शब्द् योनय" इाति। तथा कार्योपादानविकर्पपरि गदतः श्द्दाथं इति। 
पवमविद्याद्या विकटपानामित्ति।यथातत्वमवसायपाटवात्समारोपितरू 
पेणावसायस्य सखववादिभिरभ्युपगतत्वच्छवुपद्!शतविषयिविषयाः 
प्रत्ययोपारूढरूषाभिधायिनः सिद्धा इत्यतीताद्यभावादिशब्दानामष्य 
सम्बन्धे न विप्रतिपत्तव्यमिति सितम् ॥ ५४ ॥ ` 

तत्रैतस्स्यात् निरावरणख्या तानां भावतत्वसादश्यं यथाथ एव 
शाब्दो ज्यवहारः, तचा ऽस्माकमुपदेष्टार इति नाययाथः घ इत्या- 
शङ्गा ॥ 

रूपणन्यपदेश्ाभ्यां लोकिके वत्मनि {द्यत । 
ज्ञानं प्रत्यभिराषञ्च सशो बाकपण्डतौ ॥ ५९५ ॥ 

परस्परामिप्रायमलनामयत्वाद्चवहारस्थातिदितदृदौनाभा- 
घत्वहक्रो $पि व्यत्रहरन्ति लोके यथा वनम् । सददीरम्ये रत! रग्द् शानं 
रूपणम् । वनमालेापत्तकङब्दन यद्रपणे स व्यपदेशाः आश्यां व्यव- 
हरन्तो दोकिकमर्गे तुल्याः । क्व विषय इत्याद । क्चाने प्रतीद्यादि । 



शुतीयकाण्डम् । १२५ 

धालस्य विपयोसितथनेर्थज्ञानमर्थसविकरपं, अभिलाषो व्यपदेण- 
रूपं च । तंप्रति ताद्धषय यथा बालो विकल्पयति अयमभि- 
धत्ते च पतं परमा थद् रन विद्वांसो $पि। तथा विद्धांसो$पि निरूप्य 
विबश्ितत्वाविषयं यथाविवक्षमेव उ्यपदिश्न्तः पराभिप्रयमलनमा- 
रभन्त इति यथ। पर।भिप्रायमेव पूवे निरूपयन्ति । तथा विनिरूप्य- 
च तेषामपि रूपणाज्ञानं विटपः तत्पूचैकश्चाभिधायाः शब्दो टौकरि- 
कसरराः ॥ ५५ ॥ | । 

यातु तेषां व्यवहारातीता दशा तस्यां श्रुडक्ञानं पारमा- 
धेमनिरूपकं, प्रतिनियतविषयम्र।दकमेव श्चानं सदैवेति कास्य 

~ क 

द्यु द्ध रत्याह ॥ * 

सवं यरूपता शुद्धिः ज्ञानस्य निरूपाश्रषा । 
तो ऽप्यस्य परां णद्धिमके प्राहुररूपिकाप् ॥ ५६ ॥ 

दे दशे श्युदधेरुपक्रमपरिसमािरूपे । इन्द्रियसन्निकष- 
दिङूपोपाश्चयनिरवेक्षनायामचेश्रायांवभासखचितं सवजज्ञानमुपक्र- 
मे श्ुदमिव्युच्यते। इन्द्रियाद्यपेक्षारूपाया अिष्रयग्रहणे श्ुद्धेरवगमा 
ज्जिष्ठायां चाकारकाट्टुष्यापगमत् प्रभास्वरं प्रशान्तकट्टालसंवे- 
न्माजमेकघनं शुद्धप्राह्यग्रादकश्चुन्यं परं ब्रह्म ॥ ५६ ॥ 

नियताकारावग्रहाह्। श्युद्धिरित्याह ॥ 

उपणपवो हि ज्ञानस्य बाह्यकारानुपातिना। 

काटयुष्यभिव तत्रास्य स्सर्मे ज्यनिमेदजम् ॥ ५७ ॥ 

स्वच्छज्ञानस्यार्येन संसर्भे सति यत्तेनैवार्थन व्यतिमेदः ध्र 
तिबिभ्बवरशाद्भदो व्यामिश्चीभावः, ततो जातोऽयमुपष्टत्रो बाद्यविं- 
षयप्रावण्यं उदकस्येव सरजस्कत्वम्। एवं वशाद् भिधीभावात्तद् पगमे 

क्रमेण सखस्मिश्च च्छेदरूपे शयानं पर। शुद्धः सवेद दोनाभ्युपगता। 
सदु्तम् । तद द्रष्ुः स्वरूपे ऽवस्थानमिति । इवशब्देनायेरूपसम्भेदे 
$पि स्वप्रकाशं ज्ञानरूपमनवगनमिस्याह ॥ ५७ ॥ 

अथेस्यापि उयवहारे श्रुद्धिमाह ॥ 

यथा उ इ्ानमाङेख।दशुद्ध व्यवतिषटुते । 
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तथोपाश्रयव्रानथः स्वरूपाद्विपरकूष्यते ॥ ५८ ॥ 

अष्ेखो विष्रयरूपोपरागः । ततो शद्युद्धं ज्ञानमिति प्रसाधि- 
तमथमथाद्युद्धौ साध्यायाम तत्तु इष्टान्तयति । उपाश्रयो जाल्यादि- 
रूपाधानं, तन च दारेण यथादयेनमार्थो व्यवहारः प्रथममवतरति। 

निरूपाघेस्तस्याव्यव्रह।येत्वावु पाधिसं समेश्चातरव मित्यथेः । सयमश्यु- 
दिजौत्याद्युपाधिरूपेण समवेतेन शवलितमथंवस्तु प्रतीयते ऽभि- 
धीयत चेतति तथा तद्धयवहारमवतरति । नु सवेथा अव्यपदेश्यं 
द्रव्यं पव । बहिस्तस्यरूपं यदुप।धिसखृष्टं सदेव तत्संखष्टस्य भ्र 
व्यसात् ॥ ५८ ॥ 

उक्तमथ प्ररूते योजयति ॥ 

एवमर्भस्य शाब्दस्य ज्ञानस्य च विपर्यये । 
भावाभावावमेदेन व्यवहारानुपातिनो ॥ ५९ ॥ 

जाल्यादि संसगेरूपोपरागो ऽथस्याश्चुद्धिः शब्दस्याप्याकृत्याथो- 
भिधानं तदुपाधिरूपेणाभिधानम छयुद्धिज्ञानस्य बाद्याकारोपरागः। एवं 
लितयमपि पयेस्तम् । तथा च भावस्य शब्देनामिधीयमानस्य ज्ञा- 
यमानस्यवा परोपाधिरूपतया अभावसकक्लता । अभावो भ्पि दि 
घरामावः पटाभाव इति परोपाधिरेव शब्दप्रत्ययावनुपतीति साम्य- 
म् । बुद्धया निरूप्यमाणो हयभावो भावस्वरूपेणावच्छियते । यत्त॒ पर- 
मं रूपं तन्नेव व्यवहारास्पदम। तत्तु च विपयंस्तः प्रतिपत्तधमेः । तेन 
प्रतिपन्ने च विपर्यस्तः कथ्यतां, अथेस्तु कथं विपर्यस्तः उच्यते । 
विपयोस्र विषयत्वात्स्ररूपेण च प्रतिभासनदर्थो ऽपि तथा रब्यो- 

$पि विपयौसहेतुत्वात्तथोच्यते । कथममेदेन व्यवहारानुषात इ- 
व्याह । यथाभावमुपाश्ित्य तद्भावो ऽप्यनुगम्यते । निरूपाधेरभाव- 
स्याविदि्टत्वात् भावोपाघेव्यवहारावतारः । भावस्यापि मध्याव- 
स्यायामेव सत्वात् प्रागभावार्वाच्छन्नमेव व्यवहारे तत्वम् । नि- 
त्यानामप्यभिग्यञ्जककारास्पागनमिग्यक्तेरसत्तया व्यवहाये न चि- 
शिष्यते ॥ ५९ ॥ 

पव मन्यापेश्चित्वे भावाभावयोव्यवहारे साम्यं, मेदमभ्यु- 
पगम्य प्रतिपादेतं, इदानीं भावव्यतिरिक्तमभावं निगमयितुमाह ॥ 
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नाभावो जायते भातरो नेति भावो ऽनुपाख्यताम् । 
एकस्माद्(तमनो ऽनन्यो भावाभाव विकल्पितो ॥ ६० ॥ 
दवेतनये प्रागभावोपमर्देन भावनिष्पत्तिः । भावोपमर्दन 

प्रष्यससम्भवः | दयमपि चेतदयुक्तम् । मावाभावयोरन्यान्यस्वमा- 
बोपगमसरम्मवात् स्भावस्यानप।य।त् । अतश्च (त्यन्तविचेके भा- 
वो पधितया अभावस्याभावोपाधितया च माषस्य प्रतीतिने स्यात्त- 
स्मदेकमेवाद्वयं तत्वमात्मरदवाच्यं व्यवहारे विकलट्पदशयां 
भावाभावोपाधिरूपप्रविभक्तं चकास्ति । प्रकाशरूपस्य हि परस्य 
तत्वस्य सवे्राविभिन्नस्वभावस्य महासत्त।त्मनो भावप्रतियोगिनो 
विद्यावशात्सावरनलोकयाच्रानिवत्तनसमथस्य बहिरिदन्तया प्रतिमाने 
वत्तमानकालोपाधितया ऽथेक्रियाकारिणो भावरूपता अतीताना- 
गतकालोपपादितनिवत्तनसमथेनान्तरे च संस्काररूपतया भनुव- 
तनात्वबाह्यन्द्रियविषयतानु पगमात्सवन्र मातृसखाधारणाथक्रियाक- 
रण।द भावरूपतया व्यवहारः । न च सर्वथा तदानीमसन्, स्मय्य- 
माणत्वादुत्प्क्ष्यमाणत्वाच्च । तथा च यदास्य संस्काररूपास्ते मावाद- 
त्यस्मदुन्परक्षागताः कल्पयन्त्येव कममथक्रियाम् ! अत एव च मघ्या- 
वस्यास्य भावस्येव प्रागभावः स्फुटेन सूपेणेन्द्रियापरिच्छेयावस्या प्र- 
ध्व सश्चोत्तरकारुमभावो व्यर्वह्यत ॥ ६० ॥ 

ननु सवेथा भावसंस्कारनिचत्तवभावः कश्चित् सवेश- 
क्तिबिरहलक्षणश्चकास्तिचतसि। अत पव त्र्यधिकाः पदाथोः समु- 
द्ोभ्यन्त इति वा भावो नाम कश्चित्तत्रेतत्स्यात्कथं भावाभावौ वि- 
कट्पाविव्युच्येने, कारणभेदा त्सत्यभूतो यथाऽवभासं कस्मान्न मवत 
इत्या राद्ध खद् सत्पक्चमेदेन कायेकारणभावाजुपपत्तिप्रतिपादनपूवे- 
कम् देतद रानमर्थो पनिवत्ताश्रयेणाद्धेतनयं सख्मतन खिद्धान्तयितुमु- 
पक्रमते ॥ 

अभावस्यातुपाख्यलरात्कारणं न भरसाधकम् । 
सोपायस्य तु भावस्य कारणं किं करिष्यति ॥६१॥ 

आह, कायेस्यात्मरखाभसुदिरय कारणानि श्रवत्तन्ते । तज्रासतस्व- 
भावस्योदेरात्वायो गात्किमवरम्न्य कारणस्य पदसम्बन्धः स्याज्ञा- 
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व्यात्मना सत््ेनास्य नित्यत्वात्क। यतानुपपत्तेः । पुन रपि कारणे कवं 
वत्तंत । कथं चिद मेदो जानिव्यक्तयोरेति चत् । ् यक्तयार्मना तर्हि 
कायैतेति तदवसयो दोषः । नियतकारगापरग्रहश्चन स्यात्। असत्ध- 
स्याध्रैचेषात्सिलाभ्यो ऽपि तैलं खवेत् । नियताक्ति कारणमिति चत् 
कुतो ऽवासतमेनस्मिन्सति सद्धावादिति चेत् तदेवेदं षयैनुयु- 
ज्यते, कथमन्यन्तासतस्तस्मिन्सति प्रतीतत्वात् अदोष्र इति चेत् । 
पनीतिमात्रमस्तु किमयुक्तिजनककाेकारणमावोपवणेनेन । तथा 
च सिद्धान्तयिष्यति । “भावानां प्रागभूतानामाटमतच्वं प्रकाशायेत ।” 
अथ सत्कायै कारण इति नेते दोषाः। अत्रापि कतस्य कारणा- 
योगादकिञ्ित्करं करशाम.। नत्वेतद्युञ्यते। न चापूवै किं चित्प्राप्यत 
ति । अथापि व्यक्तिः कारणेन कायस्य क्रियते सा $पि ततेऽन्या- 
ऽनन्या वा । अन्यत्वे सती वा स्यादसती वा । सत्ते प्रागिव कर- 
णानुपपत्तिः । अभिग्यक्त्यन्तरकरणे त्वेतदच् पुनरावक्तेते $न- 
धस्था च । असच प्राप्तमसतो जन्म । तथा च कायै को विद्धेषः। अ- 
भिव्यक्तो च कारगाव्यापारात्कायस्य कायेता न स्यात् । वस्त्वन्त- 
रात्पत्तो च कि तस्य येनासावशङ्कितमवोाद्धवो भवेत् । सत्सछम्बन्धा- 
भि्व्याक्तिकारणादिति चत्, को ऽयमजन्यजनकयोः सम्बन्धः! स्वे 
ऽप्यभिव्यक्तौ तज्जन्यायां तद्विषयः कारणव्यापारो न स्यात् । कारणेने- 
वास्यजननान्तय। कायेश्य जनने तद्विषयो ऽपि कारणव्यापारो न, 
स्यात् । तथा च तस्यासतो भवने असत्कायश्रसङ्ार्सतो ह्यभिग्यक्तौ 
पुनरप्येतदेव चावत्तेते। उपका्योपकार कभावः सम्बन्धो $भिव्याक्त- 
कायेयोरिति चत्, केन कस्योपकारः। स च कि व्यतिरिक्तः उताव्य- 
तिरक्तः। व्यतिरेके तस्येति कः षष्ठयथः। उपकारान्तरकस्पन ऽप्येतदे- 
व चोदनीयमनवस्था च । उयतिरेक तु जन्यजनकभाव एव पर्यं्स्यति। 
तत्र चोक्तो दोषः। अनन्यत्वे ऽभिव्यक्तैः कायंत्तदेव कतं स्यदियस- 
त्कायेतयाश्चयः । तच्च चाऽनुपपत्तिरावेदितति सङ्कटो ऽये पन्थाः ॥६१॥ 

इत्थं च कायेतानिवन्धात् प्रागभावप्रध्वेस'मःवावपि कत्र 
स्तुविषयौ नस्त इति पू्वोँक्तमेवावस्यामदेन विकस्ितत्वे भावाभा- 
वयोानिंगमयति ॥ 

तस्मारसवेमभाबो षा भावो बा सर्वमिष्यते 1 
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न त्वषस्थान्तरं कि चिदेकस्मात्सत्यतः स्थितम् ॥६२॥ 
कायकारणमावाभावान्मष्ये जातो ऽभिव्यक्तो वा सन्, पू्ा- 

तरयोरवस्थयोरजातो ऽनभिव्यक्ता विनाङ्क्रारणाय।गात्त विनण्श्च 
भावो नोपपद्यत इति भावाभावौ नैकस्याचस्थातुः परिणामदश्त- 
नाश्रयेणा सत्यभूतावययात्मको, अपि तु व्यवहारद्रायामव््यःप्र- 
ज्र्तिरूपायाम् । सत्यस्याभिन्नसञ्चिन्मान्नस्य तत्रस्य यथायथमनवमा- 

सत् परमाथतः सर्च प्रपञ्चजाःतमभाव पवापरमाथेप्व |स च 
नीरूपो न कश्चिदिति भावाञ्यतिरेकं न सहते । किञ्चायंदहिन कु- 

तश्िद्धयतिरिच्यतत। मेदमाच्रस्य चाभिन्नतत्वाग्रहशरूपस्य श्यून्यत्वात्। 

भावत्वन तु रूपेण सवेभावात्मकत्वम् । प्रथमानस्व चरस्तुत्वाद वस्तुनः 
प्रथा ऽयगात् । भावानां हि ज्ञायमानत्वेन ज्ञानो परूप्यतर्यां सत्वमेव । 

भावादेरभ्यवसानाच्वांपिसत्वस्। केवले यो $यं मेदो ऽच्छदा त्रहण. 
मसो न किं चिदविद्या । न्न चा मनःश्रकादो ऽनुगत ईति विद्याऽ- 
स्थितैव । तथा च विद्याऽविद्याप्रविभागमप्रविमागं ब्रह्यति ब्रह्मकाण्ड 
उक्तम् ॥ ६२॥ 

यतथ्चैवं खय संञ्रतिमत्तनः प्रंचारिता दशनविकद्पाः, तत्रा- 

भिमानमा मित्याह ॥ 

तस्मान्नाभावगिच्छन्तिये लाके भवरकादनः। 
अभाववादिनो बापि न भावं तच्वलक्षणम् ॥ ६३ ॥ 

आविमौवतिरोमावमानं जन्मनाशो सत पवरेति वदन्तो माच- 
वादिनः परम्षैधः। तेषामभावो नाम भावपृथग्भूतो न कश्चिद्धावध्येव 
पूर्वोत्तरयोरवस्थवोरमावञ्यवहारात् । तथा हि | खदवस्था घटस्य 
प्रागभावः, कपाखाचस्था च प्रध्तरसामाव इति वच्य । स्व सयुर 

जगदित्यभाववादिनामभावः पारमाथिक्रोन भावः कथ्िदितिते मारव 
तत्वलश्चशां परमाथेरूपं नेच्छन्ति । एवमपि बजन्तो व्यवहारे भा- 
वोच्चाचचमभेद्मथाक्रयाकूरण(माथकारक) ? 1रनामित्त ने पन्हुवान्न। 

ततश्च संडृत्या सवेमुपपदते । साम्येत्यभिनिवेशो न त्याञ्यः ॥ ६३ ॥ 
अभावर्प्रतक्षपे तदहि निरिवन्यना भावावभेद् इयत आह् ॥ 

अद्रे चेव सवंस्मिन् स्वभागादेकटक्षणे । 
१७ 
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परिकस्पेषु मयादा विचित्रेवोपटभ्यते ॥ ६४ ॥ 
सर्वस्मिन्परिदद्यमाननेद जात स्वमाचात्परमाथेरूपात् सामान्य 

समावेदावरादेकस्वभावरे ब्रह्ममये चित्तेषु विकल्पषु भाववदिनाना- 
त्वेनानादिनियतिद्क्तिनियमितेयमविद्यावश्ानमयांदा व्यवस्था नाना- 
रूपा हश्यते । असत्यपि वास्तवे भेदे ५विदययानिमिन्तोऽयं मेदा व्यक्- 
हारे रूढ इत्यविचारितस्तिद्धा ऽवगन्तव्य इत्यथैः ॥ ६४ ॥ 

नजु खत्पथोत्पन्नो भावामेद इति निद दानेन व्युत्पादयति ॥ 

चतस्रापि यथा ऽवस्था नीरूपाख्ये प्रकल्पिताः । 
एवं द्र विध्यमप्येतद्वात्ाभावव्यपाश्रयम् ।॥ ६५ ॥ 

पराकप्रध्वेस्मस्यन्तेतरेतरखश्चखोप्छाध दोन नीरूपस्य रूपमेद्ायो- 

गाद्यथा ऽभावस्य चतुधरौ सेदः काल्पनिकः, तथैव भावाभयवलक्षणो 
कपि मेदः काटपनिक पएवावगन्तव्य इत्यथः । बहिरिन्द्रियगोचराथ- 
क्रियोपाधिन्रह्यण एव कल्पितो मावः, बरिरर्थाक्रियाश्चुन्यस्त्वभावः 
इति सङ्कतः ॥ ६५ ॥ ह 

वस्तुतः स्वेव्यवहासतीतं न प्रथक् भाकाभावावात्मतत्वसुद्ध 

श्यत इलयाइ ॥ 

अविरोधी विरोधी बा सनप्तन्वा्पि तत््रतः 

कमनानक्रमो वापि नाभाव उपपथते ॥ ६६ ॥ 

नीरूपत्वाद भावस्य अावेन सह विरोधाविरोधौ युक्तया न 
सङ्च्छेते । न टि भावममावः;:समुच्छिनत्ति अनुगृह्णाति वा येन तद्धि- 

दधी अविरोधी वा यथासरख्यं भवत्सतोऽसच्वायो गार्छन्धरूपस्याति 
द्यायोगाच् सरवजमावस्यात्मविरुद्धम् । अश्छच्वमस्यातद्र पत्वादेव 
व्यतिररिक्ताथाववक्नोएपद्यते । पवं हि तावन्नाप्रसङ्कः। क्रमो ऽपि भा- 
वधर्मो नाभावस्य युज्यते ऽभावस्याच्छन्तुमद्राकयत्वात् । भिन्नततद पक्षो 
भावस्य क्रमो नाप्यभावनिरपेश्चः। तस्येवाक्ि द्धत्वान्नीरूपस्य यदाभा- 
वदेकवाक्रमो ऽपि । यौगपद्यमथीन्तरापेश्चत्वादस्य अस्तिः अन्येन स- 
ह।समानकारप्वादित्ति युक्तितो नोपपद्यते । अभावो नामेवंधर्मो 

[भे 

यत्, एवं उविरोधी विरोधी वा, सन्नखन्नपि तत्वतः, क्रमवानक्र- 
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मोष।पि, तेन भावेन सह विरोधिना च न युक्त! । पव क्रमाक्रमावपि । 

अथाभाव।न्तरेण सह विराधित'दि विचिन्त्यते तन्नापि सरतां ऽचुच्छ- 

द्यस्य निरतिशयं केन चिदु च्छत्तमयुग्रहीतुं बा शक्तेस्तदनुपपात्तरेषं 

कमाक्रमावरि येदामावान्न। पारमार्थिकासत्कमपि नियताथक्रियानि- 

मित्तमथंक्रेयान्तराकरण।ञ तत्वतो व्यवतिष्ठते । सत्तासम्बन्धस्य चा 

उपरब्चेने तज्निमित्तप्रतिमासनाद्यसच्वमप्यपारमा्थकम् । इत्थ सख 

वैव्यवहार। विकरटपपारघटिना पनि भावाभवावपि तथा विज्ञेया । 

कटपन। वा ऽकिाराक्तिः। सः च विश्चातत्व(न्यत्वाभ्यामनिवाच्येति 

ब्रह्म्छागड निर्णीतम् ॥ ६६ ॥ 
काल निमित्तो ऽप्यत्र मेदो न पारमाथिक इत्याह ॥ 

अभवे त्रिषु कषु न भदस्यास्ति सम्भवः, 
तस्पिन्नक्तात भात्रे ऽपि जकारयं नावतिष्ठते ॥ ६७ ॥ 

निषु काखाष्वति । क,खुजय नि गित्तको ऽप्यमेदो भावविषयो 
नास्ति । तथा हि रीरूपत्वादसात्रस्य बत्तेमानङृतस्तावत्परिच्छेदे 
नास्ति । तद् भावात्तदपेक्षो ऽतीतानागतकाखयोगो ऽपे न भाविक्रः। 

पवे च भावस्वाप्यभावाद्धत्तमानत्वमपि नास्ति । नापि स्वापे्च, पृवौ- 
परकोख्योरभावात् | भावस्य काठत्रयमुक्तम्। भावे तु संख्यानां पूर्वा- 

परकोस्यो भो वस्येकत्वमेवाभिन्नरसमिति पुनरपि कालत्रयायोगः। अ- 
खस्थस्तता न ज्यातेरच्यन्त इति तासामपि तदभावः । उ्यातिरेके 

ऽपिवा तद्बहुलः कालमेदो न भावस्य शाक्यते कल्पयितुमिदयस- 
त्यो मेदः ॥ ६७ ॥ 

भव्रतीति भावो न भावो ऽभाव इति ठश्षणमनयोर्नोपप- 
दयत इत्याद ॥ 

आत्पतत्वपरिित्यागः परतो नापपद्यते । 
आत्पतकत्वन्तु परतः स्वतो बरा नोपकल्पते ॥ ६८ ॥ 

 कारणाद्भावस्य सतो विनाशो नोपपद्यते । नीरूपस्य कारण- 
सामर्थ्यन जन्यमानतायां नारस्य रूपवत्व, प्राप्तभौवेने सम्बन्े 
प्रागिव तस्यो परच्धिः स्यात्त । तेन तस्य विनाज्ञे तज्नापि तथैवत्य- 
नव्स्यापातात् । मावनसखमावस्य भावनावरोधाच्च स्वतो ऽपि 
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तिनाद्लाभाव इत्यभावशद्दार्था न कथ्िद्चनिष्टत । गननमपि भा- 
वस्वभावस्य परिनिच्ठिनस्य कारशगाज्ञोपपद्यते। खतो ऽपि भव्रनो 
भव्नायोगः। अभवे न खट्वस्य भावना दिरुूद्धति भावरव्राच्योऽपि 

न कथ्ित्त ॥ ६८ ॥ ` | 
न चेचमपि भावाभावादेक्रं तस्व इत्याह ॥ 

तन्त्रे वरिरोधनानालर उपक्रारो न कश्चन । 
[घ न ० श ¢ न~ 

तन्त्यान्यत्वपरित्यागे व्यत्रहार्। [{नवत्तते ॥ ६९ ॥ 

विधिप्रतिषेधयारेकत्वं ररुद्धम् । नानात्वे तु भावाभावयोः 

परस्पर पेक्षया निरूपकारिणेोः व्यवहारो न स्यात्तदैतद्कचातिरेकेण 
(्रिकट्पासम्भवेो रद्रयन्तराभावादेति सदेव्यवहारातीतत्वं भा- 

वाभावादिरूपतया प्रतिभासमानं जड।त्साद्तेन रू णाविच।(रेत- 

सिद्धमिति स्थितम् ॥ ६९ ॥ 

परमाथस्त्वयमन्रेत्याह ॥ 

यत्र द्रष्टा च दृश्यं च दशनं वा विकल्पितम् | 

तस्येबा्थस्य सत्यतं शितास्य्यन्ततरादिनः ॥ ७० ॥ 

ग्राह्यत्रादकादिपरपञ्चस्य विकस्पपरिघरिवस्यासव्यत्वात्सर्ब- 
प्रपञ्च समातिक्रान्तं चाङ्मनस्नानीतं तच्वगविकस्पं परं ब्रह्मानःदिनि- 
ध्न सव्यमिति ब्रह्मविदः प्रादुः । ऋग्यजुःसामात्मको वेदस्रयी तस्या 
अन्नः सार्रूनाथैनिणैयमय उपनिषद्धागः। तत्र हि भागे संश्चिप्य- 

चाःखाथसनस्वमाख्याय, तञ्ञायते नत्तच्छीखायते, एवम मेदं परमा- 
रूपमाहुः नाकमोनुदछठा नापो मेद ५विचयागरिरकाट्पनो ऽक्षिमेदा- 
वितथो त्रकल्पिक्छः। अत्र्या ऽपि सतत््रान्यतःयां परस्याविनिवो- 
च्या ऽना{दिसिद्धजीवाव्सगनमेदप्रतियःस्रकारिशीस्युपपादितं ब्रह्म 

काण्डे विस्तरत इति तन पवावध्रायेद्ध् ॥ ७० ॥ 
तत्तदेव यथावमासमसव्याथानष्ठः चन्दो व्यवहार इव्यढ- 

ञ्थामिधाननच्वविश्रास्तिभदेप्वन्रोपप्ुवन इत्याह ॥ 

सामान्यं वा विशेषं ब्रा यस्मादाहू{िशेषवत् | 
धान्दास्तस्मादसत्पेषु भेदेष्वेव व्यवस्थिताः ॥9१॥ 

स्दामान्यगवि सामान्यान्तरादचःबत्तं दादेरच्यते । तथा 
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तरिशेषो विज्ञेषान्तरादवचाच्रत्त इत्यसन्येषु मेदेष्येच शाब्दाः कनस- 
म्बन्धाः, नाभिन्नसद्रपं तत्वे स्प्रषे ण्क्ता इति वितथ पव शाब्दो 
व्यवहारः । सदित्यपि व्यव्रहारां भावर्प्रतियोगी। पतरं ज्ञेयः प्रमेय 

इत्यादयो ऽपि शब्दस्सम्बरिकटिपना ज्ञेय।दि5थ'इत्तविप्या इनि स्वे 
मेदोपानपाति राब्दजातम् । तदुक्तं भाष्वे। स्वागान्यमाप यथा, चिचे- 
षस्तद्धादति। विशेषच।दत्यहा्वानिः । विद्धोषमदहति यदमिध्रानं तद्धि 
देषो चा यत्रास्तीति मत्वर्ीयः। सामान्योपहितस्य विद्तोषस्तद्धद्ि{त। 
वि शषवदित्यहायेस्याभिधान सम्भाव्यतेति तनिनब्रत्तये [चशष्णमेत- 
दिति विरबेणापि सम्बन्ध्यत ॥ ७९॥ 

पव ताचन्नीरूपमवस्त््रम.वमाध्चिवय भावामःवयोतरिरोध्राद्युक्तम् । 
इदानी वेचेविकनयेन सप्तमं पदाथंममावमाश्चिव्याह ॥ 

= । क ५ 

नद्यभावस्य सद्धाव भावस्यात्मा प्रीयत । 

न बराऽयाव्रस्य नास्तित्वं भाव्रस्यारमा प्रमूरते | ७२॥ 

भाव्रादथ,न्तरमभ.व इति प्रध्वरसस्योपजने किमिति भावों 
विनङयाने । प्रागभावस्य च व्यब्रत्ता कमिति भावो जायन ॥ ७२॥ 

पतदेव दष्ठान्तेन द्रहर्ति ॥ 

न शाव्रलेयस्पा स्तित्वे बाहुखयस्य वाभ्रकम् । 
मः ठि ् 

न शाक्ज्ेयो नास्तीति बाहुलेयः प्रकसर्प्यते | ७३ ॥ 
पथक् स्छूनयोमोवय)।रसम्वन्धयोयेथा परस्परस्य सत्तास्त्तेन 

प्रयोजिके तथा भावाभावयोरापि तथाभूतयोः स्यादित्यथ: ॥ ७३ ॥ 

तदेतद्धावादथ)न्तरस्याभाव्रस्याचस्तुत ऽ्युपगम्यमन दाषर- 
जातमित्युपस्चहरति ॥ 

9 ~ ऋ क | भे 

अभावो यदि वस्तु स्याजत्रेयं स्याद्विवारणा। 
(स [त [क ४ अ ॥ 

ततश्च तदभावे ऽपि स्याद्रचायामद् पुनः ॥ ७४॥ 

सघ्मपदाथरूये भावस्प्र चस्तुत्त्रे ऽभ्युपगस्यमने तत्सक्ञिध्राना- 
सन्निधानाभ्यां भावस्य सन्निघ्ानासन्निधाने न युज्यते इतीयं चिन्ता 

युज्यने। तथा च वस्तुत भावस्य, लव्राप्यभावान्तरस्य व्यानिरिक्तस्यो- 
द्य्ाप्तमययरमावस्य ययायाम ता न स्याता, तन्नाप्यमाकवनस्तर- 

मिलनवष्या च स्यादित्यपि वाच्यम् ॥ ७४॥ 
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यद् पुनभोवप्रच्युलीनां ूपमेवाभावो बोद्धदष्टचा भ्युपगम्यते ॥ 

अव्रस्तत्रादतीौतं यन््त्रहारस्य गोचरम् । 
तत्र बस्तुगनो भेदो न निर्वचनमहति ॥ ७५ ॥ 
मवति भातोनत्वभावो नाम कञश्चिद्धचर्तिरिक्तो ज्ञायत हति 

नये नेदं विचारणीयम् । न ह्यभावस्य सद्धाच इत्यादि भावप्रच्युति- 

रूपत्वाद भावस्य कथमवनिष्ठते। न भावत इति भदो दूष्रणमचतरति। 
प्रागभावत्रत्तो न भावो जायते, अपि तु भवितृरूपत्वादिति तुच्छरूपा- 
भावो वास्तवन।नात्वे नाहेति। इत्थं च सवेव्यव्रहारानीतो $सत्वान्नीरू- 
पत्वाद् भावो व।स्तवमद्।दि निरूपण।सह इत प्रागेवोक्तमुप नहतम् ॥७५॥ 

इदानी कायकारणम।वाञुपपात्ति पूर्वोक्ताद्यमनूद्य स्रदराने 

विवत्ते सिद्धान्तयितुमाह ॥ 

अदे ऽर्थे पदन्यासः कारणस्य न वियते । 
अथच प्रागसद्धावः कारणे सति दह्यते ॥ ७६ ॥ 

उत्पत्तेः पूव कायेलक्चषणो ऽर्थो ऽपदाऽक््मानप्रव्यायक्तो ऽल- 
स्वादिति नत्र कारणस्य पदन्यासो व्यापारो नोपपद्यते। जननक्रियाने- 
दायोग्यवस्तुभूलकायेनिष्ठो हि कारणानां उयापारः पदन्यासः। स चा- 
सति कयै नास्ति । न ह्यकिञ्चिदू पमुदिदय कारण।नि प्रवर्ितुसुस्सद- 
न्ते । असत उदेदयायोगात्सत्व तु कारणायुपपत्तिरित्युक्तम् । अथय 
नियोक्तृबुद्धय नु सन्धानकायेस्य पदन्यासः सोऽप्यसत्यसम्भवी । जड- 
स्य च क्रारणस्य सखुनरां कर्ये पन्यासो भ्ये नास्ति । दश्यते कस्मि- 
श्चिद्धतो सति कायैमिति । तत्र (यदेव) ? तत्त्वमेव अतिभासमानं न 
तु वास्तवो हेतुफलभावः कश्चिदिल्यथैः ॥ ७६ ॥ 

अथोत्पत्तः पूवे प्रागवखा भावस्याति नापदस्तदानीभसावथे 
इत्युच्यते तत्राप्याह ॥ 

कालस्य प्रागवश्यति वस्त्वाश्रतमिदं पनः । 
प्राग्स्थाति न द्यतदू द्रयमप्यस्य वस्तुनि ॥ ७७॥ 
उत्पत्तेः पूवम, कायस्य का प्रागवस्थति इदं चोद्यं वस्त्वाधितं 

घस्त्वा म्बनमेतत्पयनुयोगरूपमिलयथेः। तथा हे प्रागिति चास्येति 
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चेतहूयमत्र पय्यनुयोगे । न चैतट्रयमप्यवस्तुन्यस्ति | देशतः कालतो 
घा युतत्वस्य।भावे नीरूपे दैशक्रारयोगायोगिन्यसम्भवादवस्थेति वा- 
वस्थात्नये ऽत्र । न चवचस्थानां कश्िदन्वयो वद्यते पूवेमिल्यसत्य- 
तेच । तत पएवमसन्क।थेनये प्रागसत्वादेतन्न युज्यते । सत्कायैनये ऽपि 
प्रागथोनुपपत्तिः इद्ानीमपिसत्वाद्भा वस्य । अत पव च जन्मायोगा- 
द्वस्थातृरूपो भावः। केन चिद्रूपेण जननेनापक्षया प्राप्तप्रसवो जन्म । 
तथा चान्नाप्यपदो ऽथेः ॥ ७७ ॥ 

विन्भद्च ऽप्यसत्वमेव नीरूपमगोचरो वाचो भावस्येदयाह ॥ 

नचोध्वेमस्ति नास्तोति वचनायानिवन्धनम् । 
अररु स्यादपदस्थानमेतद्राचः भरचक्षते ॥ ७८ ॥ 

प्रच्युनेरूध्वेम् निरन्वयध्वेस्ादसति भावमार्मे$स्ति नास्तीव्यभि- 
धानाय न समर्यं वस्तु संख्यादे तदानी मप्यस्तीति व्यवहरन्ति । तच्च 

न युक्तम् । कुत अनिबन्धन यतः । वचने निबन्धनमुपलभ्यमानत। । 
साच तस्य नास्ति। शब्दागोचरमनिचन्धनमसल्यमिति पृकापर(व- 
स्थयोरव्यवहायम् ॥ ७८ ॥ 

भावो मध्यावख्थायामेव केवलं दश्यत इत्याह ॥ 

अत्यदुमुता तियं वृत्तिः, यद्भागं यदक्रमम् । 

भावानां प्रागभूतानामात्पतत््रं प्रक।शते ॥ ७९ ॥ 

खदसतपक्चमेदेन वासु तस्य कायेकारणमभावस्य निराङत- 
स्वावुपपन्तिद्यन्यया ऽऽश्चयंभूतया इत्या व्यापारण काये प्रागद्ष्टं नि- 
श्श सदिलयेवाक्रमम्। करस्मिश्चिन्नियमे सति ददयत इति प्रतिभास- 
माब्नसारः कायक।रणमावो ऽपि तथा वैकल्पिक ऽचिद्यानेत्यैथा- 
यथं विकस्पनाद्रेकस्य तत्वाद्प्रच्युतस्य भेदानुकारेणाखलत्यातिभक्त। - 
न्यरूपो प्रहितो रूपविवक्तेः परमाथ इत्यथे: । अत्यदूभुनयं इत्ति: । 
क। ऽस ।वित्याह । यदभागमित्यादि । इत्येवं पदसमन्वयः । यद्वा 
यस्यां उक्तौ खल्यामभागं निरक्ामत् एवाक्रमे तत्वं भावानां प्र 
क।दात इति सम्बन्धः । सां शत्वे सति क्रमणोंपजनो किक्ततेव्याच्त्तः । 
कारणसामथ्यवधारणान्नञश्चयामदं भवेद्यतस्तु तदित्यपद्क्रममेव 

सबैवादिमते ऽपे कायमाजायते। अतः कारयणाग्यापारस्य विचार्यता- 
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नु प्पत्तः, तथा प्रकारो विद्यावकादाश्चयेभूनो रूढः ॥ ७९. ॥ 
तथापे॥ 

विकरपोत्य।पनेनेव सर्वो भावेन लोक्रकः । 
 अुख्यनेव पदार्थेन व्यवहःरो विधीयत ॥ ८० ॥ 

मध्याचस्थाभावि दद्यमाने रूपमरेक्ष्य पूव! परावस्थःपरिकर- 

दपनया क्रमिक्रत्वन् । सति कायेक्रारणामात्र न माव्रामावरूपनया वा 
ऽविचारितनिद्धो रोकत्यनरदारो रूढः । पएचमन्यो ऽपि यः कथित् 

व्यवहारः सख सर्वो वास्तवता बहिर्विद्यमानस्य वस्तुने भिन्नष्य नाव- 
दनादिमिध्याञ्यासचासनवदापजात प्व सान्रनस्तच्ाध्यवसायखाद- 

खाब्रत इवाविदाप्रच्रत्तरूपे जगति प्ररूढः ॥ <० ॥ 
परम।थतस्तु न मेदो नाम परिदृश्यमानः सत्यः, अधि त्वद्र- 

यमेव तत्वं अविद्यानेत्रेरेवमविदयाख्यतच्छक्तिवशादवध्रायत इत्याह ॥ 

भाव्रह्यक्तिमतश्चेनां मन्यन्त नित्यवादिनः । 
भावमेन क्रमे प्राहुः, न भावादपरः क्रमः ॥ ८१ ॥ 

नित्यमद्धयं ब्रह्मत्व य वदन्तित भावस्याद्यस्य ब्रह्मण प- 
वेवविधानादिजीवात्मगतां शक्ति भन्यन्ते । यंद्वशाच्िरोध्ाय तत््वमं- 
भेदन उ्यवद्ारः क्रमिकः क्रमे ऽपि ब्रह्मणा मेदावभ।सनमविद्या- 
कृतम् । तत्रेव क्रमाभासनं काटास्यस्वानन््यराक्तिङकृतमेव । चाक्तिः 
न ब्रह्मणो भावात्परमाथंसतो भिन्नति सेच तदुत प्व वा चकास्ति | 
अन्यस्य तदत्तिरेकिणो भासलमाननानुपपत्तः । भासमानस्य च पका- 
क्ाग्यनिरकादप्रकाशस्य तद योग दित्यन्यन्न निर्णोतम्। तथा च ब्य 
मयभावोपध्रानेन क्रमस्यावभःसनात् उय वहारे भावव्यतिरिक्तम्। तस्य 
न्च किक्रममिति हेतुहेतु मद्धावन योजनाद् पौनरुक्त्यम् ॥ <९ ॥ 

अत्र कमप्रतियो भियो गपद्यमिति तथा प्रतिभासनमःजमित्याह॥ 

ऋमानन योगपद्यस्य काश्चद्वदो ऽस्ति तत्वतः । 
यथेव भावान्नःमावः कश्चिदन्यो ऽरसीयते ॥ ८२ ॥ 

एकमेव ततततमविद्यानेत्राणामपारमनवच्छिन्नमकराक्यप्रति- 
भासमिति सलगतदरकारपौ कांपयाध्यारापेण सक्रममाभाति । पद्ा- 
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थोस्तरस।हिन्येन चाक्रममिति भावतः क्रमाक्रमो न स्तः | यथा। 
मावाभाव्रावव्युक्तम् । क्रमामावे यौगपद्यम् । करमश्चोक्तददा नान्या 
भाव्राद्ेल्यभ) तस्य पूर भावाद्धंदस्य वस्तुततत्वस्य च निषेधाद्योगप- 
छमपि तद(त्मकरन कि चदित्यमावदषघ्रान्तेन ध्वनयति भावो पधानेन 
च प्रतीयमानत्वाद्धा चास्तरस्ाहिल्यं भाचस्यात्मेच, तन्न्याय्यम् । न 
हि साहित्यं नाम सहितादन्यद्धिेकेनावभायते॥ <२॥ 

ननु च क्रमेण छृतं युगपत्कृतमरति मदन प्रतीयते क्रमाक्रमः- 
खत्यारङ्खःह ॥ 

कालस्याप्यपरं कालं निदिश्रन्येष खौकिकाः 
न च निर्देश्षमात्रेण पतिरेको ऽनुगम्यते ॥ ८२ ॥ 
अद्य भतो भ्यतनः कालः, श्वे मवदवेम्तनः काल इति 

खोक मेदव्यगदेशादविद्मानोऽदचतनो ऽनद्यतने ऽस्तीति तद्धिधौ मावो 
चचनादिर्येवं समुदायाबयबमेदे, परिकट्पनया कारतत्वस्यैङस्थे- 
चरधाराधेयमदेन निर्दशो शः न चैतावता वस्तुतः कालो भिद्यते, 
वैकल्पकर्वाद्धेदस्य । पवं क्रमाक्रमय)व्यतिरकेण निर्दे $पि च त- 
श्वतो भावात्परस्परतश्च भेदं इव्यथः ॥ <३ ॥ 

एतदेव योज्ञ यति ॥ 

आधार करपयन्बुध्या नाभावे व्यवतिष्ठते 1 
्स्तुष्वपि नासरक्षा कस्य विपरतिवध्यते ॥ ८४ ॥ 
च्त्रारभावे सुखं, हद भावे दुखमरानिवमेस्य, रएगादिकले- 

ज्चाराच्चाबुत्ल)हः, अत्ममावे निदौणं मोक इयवमादौ उचवहरे ख- 
श्म्यन्यथानुपपत्वा $भ।वे पारेकर्भ्या$ऽध्रारराक्ति खखाद्युपेयम् । न 
कश्चिदवतिष्ठते | अन्तमोचिनण्यथेत्रान्न कश्चिद बस्थापयितुमुत्सहत 
इत्यथः । कलट्पयन्नपि वाऽऽध्रारभावं न कश्चिद मावे ऽधिकरणभूते सि- 
{तिमानाधेयत्वं कमते । न तज्गस्य पदडदन्धं वस्तुतो ऽवकल्पयतीत्य्थः। 
नीरूपस्य सवेसामथ्यविरहटक्चणस्यःभ्याचस्या ध्यं प्राति खव्याधारभा- 
चायोगात् । उत्प्रक्ष्य त्वाधारभावे व्य पदेशः प्रवत्तेते । पवं अङ्कुल्यग्र 
खरियुथङतमास्त इत्यादि नोत्प्रक्चयाभिधाने इइयत इति नास्त 

विकर्पानामभूमिरिव्यत पवे सामथ्येम् ॥ <४ ॥ 

१८ 
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तस्पाच्छक्तिविभागेन नित्यः सदसदात्मकः । 
एको ऽथः शम्दतरार्यत्वे बहुरूपः प्रकाशते ॥ ८५ ॥ 
सव्ेपरिकट्पातीतं तत्रं सम'चिष्ट सवभ: शक्तिभिन्र- 

ह्य यथायथं व्यवहारे भाव्राभावरूपतया तत्तवुपाधिसबिम्बहयब्दाः 
प्रतिगदयन्तील्यभावाभिधायिनामपि भावशब्देस्तुटयः सम्बन्धो ऽवि- 
शोष च्छब्दानामिनि प्रकरणतात्पयेमुपसंहनम् । पकं इति । भद्रस्य 
भ।व नर.सन प्रतिष्द्धत्वादत पव नित्यो भावाभावात्कायेकारण- 
भावस्य निषरधात् | शब्दवाच्य इति । शब्दव्यवहाराथे निमत्तसप्तम्या 
प्रयोजनकथनात् । बहुरूप इति। क्रमाक्रमादिरूपतया प्रागुक्तश्चादयय्ये- 
घ तस्वस्य प्रकाशनात् । इत्ये च सांडृतो ऽयं लोकयात्रासु पदार्था योा- 
गरूढ ईन तथैनारस्मञच्छाखे ऽनुगम्यत दत्यविषयाच्ञानन किम् ॥<५॥ 

को चिकट्प इत्याह ॥ 

ल्यत्रहे।रश्च रोकस्य पदा्येः परिक रिपतैः । 
धारे पदार्थः कायोर्थं लोकिकः पावभज्यते ॥ ८६ ॥ 
विच।रिनमपि तकंविकल्पेमौवतस्वं न यथाविचःरं लोके 

व्यवहःरमवत्तरनि । तर्हिं दरौनास्तरग्यवसख्ितविरुद्धभावरूपताज्ुगमा 
व्यवहारः । यद्ध। विचारेण यथात्वं पार्थक्यं, निश्चयः कन्तुः । रूपण - 
व्यपदेराभ्यां च सरको बालखपण्डितौ परस्पराभिप्रायमेलने प्रव- 
तने इति गजनर्माखितेनात्रधाये पदाथ्याथातथ्यं व्यवहरन्तो टौकि- 
का इश्यन्त। इदं च लौकिकानामेव शब्दानामयुशासनं शाखं तदर्थ 
लोकप्रसिद्धैव पदाथक्रिया समाश्चयणीयेव्यखण्डाद(कयार्थात् क्रिया- 
वचनो धातुः, सतप्रधःनानि नामानि, प्रत्याययतीति प्रयय इत्या- 
दिश्च.खकायप्रतिसद्वय लौकिक पव क्रियाद्व्यगुणादिलक्चषणोऽपो 
दारपदार्भः प्रविभज्यत इति लोकय।च्रायामेकयो गक्षमः सर्वे शाब्दा 
भाषामिमता्थैविषया इत्यथेस्य प्रवाहनिः्यस्वाच्छब्ददि!हरणमात्राञ्च 
प्रतीतेर्निस्यः शब्दाथसम्बन्ध इति सिद्धम् ॥ <६॥ 

इति भुतिराजतनयदनाराजकृत प्रकीणमकरशे 
 सम्बन्धसमुदशस्तृतीयः 

[1 = सौं 



ललीयकाष्डम्। १३९. 

तकवे ब्रह्मणब्दाथयोः सम्बन्धमुक्त्वा व्याख्यानोपयोगी प- 
दाथः शाखे कायो लोकिकः प्रविमञ्यन श्युपक्षिप्तः । जानि 
व्ये हि सवेराब्दानामथे इति सिद्धे शाब्दाथसम्बन्ध दत्यत्राथ- 
नित्यतास्रमथनाये पूवैमुक्तः । इदानीमन्धाख्यानाङ्गमपद्धारपदार्था- 

दव्यगुणादिकः समुदेष्टव्य इति प्रविभज्यत श््युक्ते तस्य कुतः 
प्रा्रभाग इत्याह ॥ 

सेमगेरूपातमम्मताः संविद्रूादपोतधूनाः । 
शास्रे विभक्ता वाक्वाथांल्पकनिमत्य फाथेतवत् ॥ »॥ 
निमित्तभूताः साधुतरे शाच्रादनुमित।त्मक।; । 
केचितपद।थां वक्ष्यन्ते सक्षपेण यथागमप् ॥ २ ॥ 

निरंशस्य वाक्यस्यैव वाचकत्वात्तदथौन्पृथकत्वन पदाथा उ्य- 
वश्याप्यन्ते । ख च वाक्याथसंसगे पच रूपमास्मा; यश्य । तथा 
क्रियाकारकतदधिशेषणे संसर्गो चराक्याथेः । पतेन च प्रविभाग 
बीजमाह । स्वेया निरंद् वाक्यार्थ प्रविभजनीयरूपाभ।वसंसर्गे 
तु युक्तं संखष्टाथेप्रविमजनम । अत पव सम्भूना दल्याह. । संख- 
रा,वस्थायां सम्भवतो किद्यमाना इत्यथे; । तन सखा विद्यमा- 
ना अबोद्धत्ते राक्यन्ते। अख्ताभियं रलाकाकल्पानां च परस्परा- 
न्वयेनापोद्ध।राभावात्सेवित्संवेदनम । अगोद्धारवुद्धिस्त्वस्या रूप- 
मात्मा । तनो हेतोरपोदूधृनाः पृथक् कृताः । पतदुक्तं भवनि । यद्यपि 
वाक्यार्थे पदाथाः कदा चिदपि विरेकेन नावधार्यन्ते, नथा च की- 
इका: संसगः, नस्य अदपृव्कत्त्रादिति । तथापि प्रतिपत्ताभिरनेथस्य 
ञुगपत्परत्यतुमश्क्यत्वत्करमेणां शङ्कया संवेदने भेद पूतैकं संसग 
ठ्य वह।रात्तदभिश्रायेण तथेवापोद्ध।रवुध्या हि विविचख्यन्त ऽथः! न~ 
दथा पानकदव्ये गणाद्धिमाच्रह. वितरकञ्युम्या | अथास्वादयितृभी र~ 

सनविज्ञानं विवेकन पृथक््कत्य व्य्रह्नयने । यदा ऽनुरूपकान्दा 
ाकारपय।याः तदेयं लब्घ्यापया। रुञ्व्योपेया च सा संविद् कट्पना~ 
बुद्ध रूपमास्छारमाश्रयनीत्यथैः । वाक्याथस्यानेशस्य द्यटिति प्रत्यतु 
मङाक्तेरन्नरा पदाथाकः!रबुद्धयो भ्रमास्तत्र दराच्छतरीतिः, इति 
तदूबुद्धनिचष्ट पव त्वाकार! द्वारमित्यष्यवसायात्पद।थत्वन परि 



१७४० सरके चाक्यपद्रौये। 

क्टप्यते पृन्कक्षावामुपायभूतायां । प्राकतिपन्ने तु समस्ते घाक्षयार्ये 
सामान्यभाच्रस्य मिज्ञन सत्यभूतेन धः} किमपाोद्धारे धरयोजनामि- 
ह्याह । शाखे विभक्ता इति ॥ प्रत्यासस्या उधाकररणङादख् इत्यव 

गन्तव्यम् । अव्र दि लक्षणव।कय।नामुपायमातेन द्रभ्यगुणादेर्येऽथौ 

विषयभागेनोपात्ता इति । वाक्याथयष्दप। दधार पतल्ध्रयोजनम । लक्षणं 
यथाविमागं नियनविषयमचनिष्ठुनामिति । तथा ह्यु ररक्षणत्वेनायो- 
नामङ्भावः शाखे समाम्नातः न चधेयत्वेनाथानद् शादित्ति खोकर 
सिद्धमथमनुध् स्वरादिसंस्कारायोपदेशः। प्रकृतिप्रत्ययाथच्रदिति । 
प्रकतिव्र्यययोनमाद्यानवषययोः स्वार्थो $ काद्पनिकः। तेन यथः 
निरचात्पद्ाथीत् प्रकृष्ययैः प्रत्ययश्चान्वयव्यनिरेक्राङयां पद् कादाभर- 
दौद्धयतः तथा वाङ्यवादिाभिरखण्डद्वाक्पाथोःपद्राथे इत्युजयादा- 
य्यपोद्धारः समान इत्यथः । निमित्तभूता दत। यस्तष्मं निमत्तमा- 
खः दाब्दसःघुत्वक्कयो ऽतो विभक्ता इत्ययः । ते चाथो द्विविधया ल्ये- 

कप्रसिद्धा वेरविकादि दषखपरिमाद्ितिश्च। तत्न छोकप्राकद्धाः ष्युः 

रपव्यं दे वतेत्यादयः । ते चह प्रस्दधित्वादेव न परिमाध्यन्ते।ये तु 

चाखान्तरे परिखाग्तिः त$पि कायव्यचस्यय लक्ष्यन्त इत्याह ४ 
कः चिदेव दाख्रादनुम्ितारमक्ा इ।त । शप्क्ादस्म्दव । प्रत्यासत्ते 
उ्याकरणाख्यान्न वेदोषिकादेः । अनुमाननानिगत आत्मा सभावो 
खक्ष येषामित्यर्थः । तथा दछ्येकरोषास्म्माद्धेयत्वं द्र्यलक्षणमनु- 
मितं दव्याणाम। प्राधान्येन वाच्यत्वे शब्दमेदप्रसक्तप्तद्धारडमस्याथ- 
स्वाद्यस्य गुणस्य हि भावात् द्व्य शब्दनिवेशस्तदमधाने व्वतलाबि- 
ति वाक्यकारव्चनादद्नतत्य गुणलक्षणमयुमितम् । जघ्ठतरापि माक 
ग्रत्ययास्मिेयेति गणा $नावेवमरुपपद्छत । तथः वोतो गुणवचनादिति। 

गुणयुक्तकान्गुणव चनः इति रुगस्यः भुतपृक्श्वेन द्रव्ये प्रत्या्था- 
भवान वदधेषणत्व सःन कटपन ¦ कालस्याप ऋयात्मकत्वलक्चणं 

भूने क्तेमान भविष्यतीति चेधरां धान्वर्थोपाधित्वनः विज्ञायते ॥ 
संख्यायाश्च मेद्एतात्मनक्रत्वं जाव्याख्यायतमेकस्मिन्निति बचनाद- 

चसदीयते । वैशोत्रकप्रसिद्धयाः गुणस्वन न्यं प्रति नियमास्छियाः पृ 
स नपुंसकमिति स्रामान्येन शहाब्दाख्यान ऽथस्याङ्कभाकोपादानात्सं- 
क्षाविद्ाचणयाटङ्रखश्चषणमयुमीयत । न हि स्वाद्धार्दाना खाकक्ं 

ख्धीत्वं गण्डा्दीनां च पुंस्त्वं कुण्डादीनां च नपुलकत्वे सरम~ 



तृतीयकाष्डम् | १४९१ 

वति । शक्तिः साधनं द्रव्यमिति रेष्रव्यवहार)त्कर्मकर्वत्वोपगमादि- 
अक्तयर्थे $ब्ययीमाववचनाश्चानुमीयते । दव्यस्य होकस्वभावत्वा- 
व्साधनत्वे चेषमावः ककूभाव्रश्च नोपपथ्ते। विमक्तयर्ये च द्रव्यस्यैव 
शृत्तेरधिखीति सरी शब्दप्रयोगामावात्कस्य केन समासः । उपसगौ- 
रड्डन्दासि धात्वथं इत्यत्राथग्रहणं लिङ्सख्यावतो द्रव्यस्य प्रतिपस्य- 
म् । तस्यावबेदने तरव मावेद्यते। अन्यथा स धन इव्यनोच्येन किमनेन । 
धातुककनो ऽर्यो धात्वथं इति । पुरूषोपग्रहयोस्तु एदा चायंव्यवहारादेव 
रक्चणप्रसिद्धिश्च । क्रिये तु खोकप्रसिद्ध पव । शाखे ऽपि पृवादीर्ना 
व्यवस्थायामिति विङ्ाषणात्पद्ार्थोपाधितच्व लदह्छृक्षणमनुमीयते । क्रि- 

यासिभूत्रादि वात्तिके भाष्ये पृ्वांपरीभूता स्ाध्यस्भावानुमानगम्या 
अआरुष्छिनाः पदाथौ इति यद्यपि संखृष्ठान'मव स्वधा मावस्तथा- 
व्यपोद्धताः | अथेकेकस्य पदस्य रणप्रध्रानभूता पवा्थाः । तद्यथा 
ख्यातस्य क्रियाकारसाधनसरख्यापुरुषापग्रहा नाम्पद्स्यापि दम्य 
लिङ्संख्याः साधनानि क्रिया करु इत्यादिपद् वाच्यत्वेन वा 
पदाथ तो पपत्तिः । केवलानां पचत्यादि पद व।च्यत्वामावात् । यथा 
गमर्मिति । यादो वेय्याकरणानामागमः तमनुद्धंश्य । व्याख्यात - 
णामुपदेदापारस्पयांतिक्रमेण यस्य पदाथेस्य यस्मिन् व्याख्याने ऽद 
भावः स कथ्यत इत्यथः ॥ १॥२॥ 

तन्न गुणादीनां दव्यपरनन्त्रत्वात्प्रथमे तदाश्रयं द्यं लक्षयति ४ 

वस्तूपलक्षणं यन्न सर्वनाम प्रयुञ्यते । 
दरग्यमित्युच्यते सो ऽर्थो भद्यत्वेन विव्र्ितः ॥ ३ ॥ 

इह सवेनाम्नां यी गतिः । वरस्तुमात्रामिधायिनः के चिद्- 
थासवदयः । विशिष्टवस्तुजाचकाश्चन्य यथाऽन्यनरादयः । तन्न 
च्रे व्ये लक्ष्यते । तथा हीदं तदिति सवैनामव्रत्यवमहयोग्यं दष्यम् । 
इदमिति परव्यक्षाथेवाचकं, तदिति प्रमाणान्नराव्रगनपरोक्षायाभिधानं, 
तेन प्रत्यश्चपरोश्चाथोकारपरामर्ञेन वस्तुमाशवाचित्वं इदन्तदोरुरा- 
दानेन खवनाम्नामुक्तं भवति । तथा च प्रत्यक्षपराश्नाकारसेदावधार- 

येन वस्तुमा्ं तद्वाच्येद्रञ्यं खश्षितं मवति प्रानिपिण्डस्मावरूपतया 
स्वभावो द्रव्याणामशक्यो लक्षयितुमिति सवंद्रव्यसाघारणटक्षश- 
मेवसमुच्यते बस्तुरूपतायाः खवेत्र भावाद् तदे व निरुक्त कारे णा'प्युक्त म् 



१४२ सरटीके बाश््यपदाये। 

अन इति यल्प्रतीयते तदू द्रव्यमिति । द्वितीयमपि विशेषटक्षणमाह । 
मेद्यत्वन विवक्षित इति। सामान्यादिभिरुपाधिभिरवच्छेद्यत्वेन विन्ो- 
ष्यत्वेन वस्तु अभिप्रेतं इत्यथेः। विवक्षितग्रहणेन च नाथेस्येदं लक्षण- 
मपितु शब्दाथेस्येव्याह । तथा च जास्यादिरपि विश्ेभ्यत्वन चेद्धिव- 
क्षितः तदा दव्यमिति तीथौन्तरीयद्रग्यरक्षणानादराद्यासिदशैनेन 
स।यैत्रिकी द्रव्य पद्ाथैव्यवश्या सेद्धयति। यथा वाजञप्यायनदद्येने जा- 
तिरन्वितप्रन्ययानमित्तमपराब्दानामप्यथेः । क्रियास्वप्यन्वितावभास- 
प्रघ्ययान्यथाजुपपत्या जातिसिद्धिः । कथमन्यथा प्राप्स्यवश्यायां एच- 
स्यथंभिन्नः प्रत्ययः स्याद्धि ङ्कदस्यैव पचत्य्थत्वे ऽधिश्चयणादीनां सामथ्यै 
गम्यते । शाब्दाथेत्त्ाभाषादेवदत्तकतत्वंन स्यान्न हितद्यापारोऽधिश्रय- 
णादिधोतवाच्यः | सामथ्येगम्ये च कुकारव। ख्यस्य कतैब्यापारे स- 
मन्वयाभावः। इत्थं विक्लृत्तरेव धातुवाच्यस्वात्त्रौदनः कमे कतव- 
त्कत्ता स्यान्न कदा चिदपि कमे । स चापि विङ्खदोऽन्न्यलक्चषणसरूपो 
ऽक्रमो नापि। निराश्रतपौवौ पयेस्थैवा्थस्य क्रियात्वादित्थमचिश्चरयणा- 
दिरपि तव्रानुप्रतिचाव्येव। तावन्माजे ऽपि च पचनीति प्रव्ययोत्पन्तेरिति 
प्रतिरुक्चणे सिन्नप्रत्ययावसेया क्रियाजातिरङ्खाकायौ । पवं भ्रम्यादै- 
क्रियालश्चषणग्यङ्कचा भ्रमणत्वादिज।तिरपि भ्राद्या । तत्राप्युपक्रम पव 
विशिष्टेच्छादि कारणजन्यकमंश्षणवेलक्षण्यात्सादश्य)द् वुरवधारमिति 
तत्सामान्याभिव्यक्तिः।तथा दहि, कमवतामपिखक्चषणानां स्पष्ास्पष्ठत्वेन 
जातेरभिषञ्जकत्वम् । व्यक्तिद्वारकश्च साधनसम्बन्धः। तस्याः साध्यः 

त्व।ज्नातेर्निल्यत्वे $पि क्रियाजातेदंहाभावे उ्यक्तिद्धारः क्रियासम्बन्धो 
गौ वुह्यतामिति। अस्तिक्रियायाश्च साघनयेदात्कारमेदाच् मेदसिन्नध्र- 
स्ययनिभेत्तमपरं सामान्यं न विरुध्यत । नित्यत्वे ऽपिच सामान्यस्य 
प्रतिव्यक्ति निष्पत्तौ फलदानसामथ्यै मिति, यजेतेति व्या क्तनिष्पादनः; 
थौ चोद्नाथंचती ।चिनहयत्यपश्चीयत इत्यत्र तिरोधानमपक्षयश्च क्रि- 
याजतराश्चयो ऽस्तु । तथैव शाब्दनात्तस्य वाच्यत्वांपगमादन्यथा कि- 
मवेक्षं प्राधान्यं स्यात्तथा च व्यापाराविष्टं तदेव वाच्यमस्तु ददाना- 
न्तरे $पि हिन सवथा गुणभूतत्वेन तिरोभावा ऽस्य इत्तावपिचो- 
पसज्ञनपदाथस्य'देवदत्तः भवतीति स।मानाधिक।रण्याभा वप्रसङ्1- 
दिति परं प्राधान्यमेव सरामानाधिकरगयान्ययानुपपस्या ऽस्तु। सव- 
नामप्रल्यवमशेयोग्यत्व च संशयः पचतीत्येवं दश्यत एव । मद्यत्वमापि 



शृतीयकाण्ड्म् । १४३ 

(साङ्त्वा)?दि प्वविदोषेशा पेक्षया सममस्त्येव । लक्षणानां च साम्प्रति- 
कव्यापारानपेश्चणाद्धेदय)ग्यता मेद्यत्वमश्र । पवमास्यन स्थीयत इति, 
किमादिभिः परामणोन्मुख मिव्येवमादिभिश्च विचेष्यत्वात् द्रब्यमित्या- 
ख्यातार्थोऽपि व्याडद् शने द्रब्यम्। ननु च क्रियारूपस्येव भाष्यमानस्य 
प्रतीतेर्निष्पज्ञानिष्पन्नयोश्च विरोधाद्धावनावचनात्तिविथसामथ्य)द् द्र. 
व्यप्रतिपत्तिः सामध्यलभ्या, न शब्दाय इति मीमांसकाः। असदेतदन्व- 
यञ्यतिरेकाम्यां धानोरेव मावनावचनत्वास्प्रव्ययस्य च सराधनाभिधा- 
यिस्वात्साध्यसाधनमावेन च सिद्धासिद्धयोरप्म्रस्ति समन्त्रयः। तथ। 
च प्रकुनिप्रत्यययो: समभिव्याहारः अन्यथा सामर्थ्येन लभ्येकःसम- 
म्वयः। प्रतीयने च क्रियाविशिष्टः क्तत कथं सामथ्यंलटभ््यदहतिवेयाक 

रणानां साधनाभिधानं पयंवसितविवादमेव । साधनंचरशक्तद्रव्यन 
कवा शाक्तिरति द्रव्याथतासिद्ध वादयो $पि द्रव्यक्रियात्मभूतस्- 
मुचयादि द्योतना द्रव्यवचना: क्रियावचना वा तेन पदार्थस्यापि तथैव 
व्यक्ताव्यक्तनिर्भिकल्पः गुणो ऽपि सामानन्यविशिष्ट उच्यमानो द्व्य- 
पदाथ इत्यकदाषरूपादयो रक्ष्यन्ते । तथा समानाधिकरणन समानन 
द्रव्येणेति व्याख्यातम् । समानेन गुणेनापि समासतो भवति सवेगन्ध्र 
एकरस हइाति। नन्वेवं विप्रतिषिद्धं च[नयिक्रणवाचीत्यन्नाप्यधिकरणं 

दठ्यामति शीलोष्णं सुखदुःखमित्येकवद्धावः कथमुदाहृनः। शतादी- 
नामनेन लश्चणेन द्रव्यवचनत्वादनधिकरणवाचीति पयुदासो न प्रा 
प्नोति । अव्रोचयते सखुबन्तावयवस्य ठन्स्यैव विधानात्सुबन्तस्य च 
सस्य जात्युपदितद्रव्यवचनत्वेन अधिकरणवाचीति प्रतिषेधः सा- 

धज्निकः स्यादिति बिवेर्निर्विषयत्वमायातमिति विधिसामथ्योत्प्रतिषे- 
धः प्रसिद्धद्रभ्यविषयो विज्ञायते।रीतोष्णे उदकेस्त इति, प्रसिद्धं हि 

रोके क्रियावद् गुणबत्सछमवायिकारणां द्रव्यमिति तद्धाच्ये च पयुद- 
स्येते। तथा च कीतोष्णदिरुद कादिद्रभ्यवाचित्वे न भवव्येकबवद्भावः। 

व्यादिगुणवाचित्व एव भवति । एवं समर्थवार्तिके, अथ हि गुणः 
पदार्थो भवति | सामथ्यै हि वीरत्वं गुणो ऽन्यः पुरषत्वमिति घीर- 
शाब्दस्यानेन लक्षणेन द्रव्याभिधायित्वे ऽपि द्रव्योपसजनभूतस्य परत- 

न्त्रस्य स्वास्य सामय्यैविषयस्याभिधानात्सेसगेदिखक्षणलश्षितगु- 
णाश्रयेणामिधा । तथ! हि पुरुषत्वमप्येवम्। तत्र गुणमाह । लोकिकप्र- 

श्रियया जातिरूपमपि, तस्य भाव हइत्यत्राभिप्रायाद्ावतिग्रसङ्कपारदहा- 



१४४ सटीक बाक्ष्यपदीये। 

राये यस्य गृणस्यहि भावाद् द्रव्ये छन्दनितेचा द्युक्तं द्रव्यगुणयोर- 
ठगनिरेकं मन्यमानः प्रकृनिप्रत्ययाथयार्मेदं नावगच्छदित्यन्यच्छब्दा- 
दिभ्यो न भवनत भ्रमतव्यम्। तथादह्यसिमन् द्रष्यलक्षणे रूपदीना- 
मपि द्रष्यत्वादद्रव्यप्रकवर हइत्यामुप्रत्ययभावः, समयातरे शीतं उरपां- 
श्युतरः शब्द उच्चिस्तर)। भ्व नरिति ॥ ३॥ 

इति भूति राजतनयदेलाराजछृते पकी गंमकाये 
व्यसमुदेशश्चतुथः ॥ 



वृतायकाण्डम्। १४५ 

इदानीं गणस्य शासखीयलिङ्ग।नुमितं लक्षणमाह ॥ 

ससग भेदकं यद्यरसन्यापारं प्रतायते । 
शुणल्वं परतन्रत्रात्तस्प शाख उदाहृतम् ॥ १ ॥ 

संसर्गे, आधारेण संखषटरूपसम्भेदेन ब्तमानं न सम्बान्धिमाच्रण। 
अत पवान्चगारनरात्च्छर्माधारस्य करान द्युक्टा ऽव नीक दत । 
पत्र गारयं नाश्व दत्यक्नाध्रयान्तराद्यवच्छदे गोत्वमपि गणो भवति।तनथा 
यथ्ादति बीप्सापदन सच्स्यवंप्रकारस्य सामन्यादेरापि गणत्वमिति 
पारभाषां कथयन्, नेदं वस्तुरूषार्वास्थतामति सू च यात।अनेन चवच्छ- 
दकर् गुणस्य [विराषमाह। सव्यापारम्। अवच्छद करूपेण प्र्ताीयमान- 
शाणञ्यपदेदयं न रूषन्तरेणोत्य थः । यदैवेगणं तस्य गणत्वामिति स्म्ब- 

न्धः । ननु किमयं परिभाभ्रैचगण इति, अथ निबन्धनमात्रास्तीव्याह्। 
परतन्जत्तरादत्ते । लाकं [ह परतन्त्रा गण इत्युच्यत । प्रतातरयन 

सरिभाषामा्रमित्यथेः\ तथा च लौक्षकस्यैवायं लक्षणस्य त्रेदोपिक- 
प्रसिद्धयपकरणायाचुवाद् इत्युक्तं भवति। इत्थं च वीप्सा सफला । च्ा- 
ख उद्ाहयतामात। व्याकरणे व्याख्यानवाक्यानां खाोशरूक पतच गणो 

हीत इव्यथः तथा हे, समथव।। तकत समाना धिकरणेषु पसद्धन्यानम्। 
समयत्वाद् द्रव्यं पदाथे इति बद्न्त, वीरपुरुषः । द्रग्ययोरत्यन्तमेद्ा- 
त्सामथ्यामावे द्रव्यपदायपक्षे सखमासामाव्श्चोदितः। अथाह गुणः प- 

दाथ), भचति सामथ्यम । अन्यो हि वीरत्वं गुणः, अन्यः पुरुषत्वमिति। 
जातेरपि पारतन्व्याद् द्रव्य समवायाद् ग॒ गत्वमुक्तम्)तथा च गणसेद्ा- 
त्प्रतीयमानद्रव्येकःवाश्नयं सामथ्यर्मेत सिद्धः समासस्वथा यस्यगु- 

णस्य भावाद् द्रव्ये निवेश इतिमदको गणा भेद्यं द्रव्यरमिवयेतदे- 
व लक्चषणमचुखतम् । तथा ह् । विशेष्यमात्रवचनाद्धिेषणमात्रवचने 
गणं भाव्प्रत्यय. । गब्द्धस्य ज त्यचच्छन्नद्रव्यव चत्व जान गत्व. 

मिति, ज।तिमात्रवच्रनत्व तु रोब्दस्चङ्पे व्यभिचराण प्रह्त्तिनिमित्ते, 
तस्य च वाच्यत्वे च सवेमवोपपादितम्खरूपेणा हि परमुपरञ्यद्वि- 
दषणम्।यथा जाव्यादियुणः।तया स्वरूपातरेदोनायं वल्याययतः शब्दस्य 
स्वरूपसुपरञ्चकःत्वाद् राणः प्रचत्तिनिमित्तम्यं तन्न रूपाध्यासेन चाथ- 
भ्रतीतिः। अभिधाव्यपारपि्िष्टस्येव न वाच्यत्वमपितु साधारणस्य 
्योगगतस्य । यथा रक्तं गश तत्ष।मत्याद्ना च सम्बन्ध उपपा- 
द 



१४६ सरीके वाक्यपदीये । 

दिनः । श्यु्क।दीनां गुणा वाच्छन्नद्र व्य वाचित्वे शुङ्कत्वमिति गुणे भाव- 
प्रत्ययः गुणामिधायित्वे जाती, तद्काचित्वे पश्रवत्स्वरूपे । एवं चाद्यायां 
दाब्द्रहृत्तो डन्थादीनामपि स्वरूप पएव भावप्रत्ययः । स्वरूपाध्यासेन 
संश्या संक्षिप्रयायनात्तदेव तन्र प्रच्रत्तिनमित्तम । तदेतत्स्याङ्धि 
त्थत्वमिति तु क्रियगुणाध्यासादन्यच्र प्रबृत्तो डत्थत्वसदचरि- 
तयोः क्रियारु गयो भौवध्रत्ययः।तथा क्रियागणयोरभेदाभ्यासाभिप्रायं 
डित्थत्वम् । तदेतदिति भ्यं यद्वोत्पत्तिप्रभ्रूल्यातरिनाश्ात्पिण्डस्या- 
वस्थान्तरे $पि । प्रत्यभिज्ञ प्रत्ययनिमित्त जातिरेव भावप्रह्ययवाच्या, 
आद्यायां शब्द्रदृत्तौ । राजयुरषत्वं पाचकत्वमोपगत्वमित्यादौ तु स- 
सम्बन्धो यथायथं स्वरूपेणापरञ्जकं प्रञ्रत्तिनिमित्तं भावप्रल्ययाभिघेयम्। 

विशिष्रसम्बन्धावच्छिन्नां हि सम्बन्धी प्रतीयते । तन्नोति। सम्बन्धस्य 
वापरञ्जकच्वाद् गुणत्व भावप्रत्ययवाच्यता। न दहि राज्ञादेसम्बन्धा- 
नच च्छन्नः पुख्रादिः प्रतीयते, अपितु तत्खम्बन्धावच्छिन्नः। मदस्य 
चादू भूतत्व! द्धेराधिष्ठानः सम्बन्ध पत्र प्रवत्तिनिमित्तमभमिहितो ऽन्त- 
भूतः । यत्रतु सम्बन्वानुरक्ता प्रतीतिः मेदस्य च तिरोधानं तत्र 
स्रम्बन्ध्र पव जात्यारिभ्रचृत्तिनमित्तं गुणा, गोत्वं शुक्कत्वमिद्यारौ भा- 
वप्रत्ययवाच्यः। अव्रहिन समवायोपरक्ता प्रतीतिः, अपि तु जाति 
गु गोच्छु रता । द्रभ्ये समवरायवशात्तिरोदितमेदे, सम्बन्धस्तु जात्ति- 
गुगयरो राध्रारावच्छेदकः । दस्तित्वमित्यादौ रूढपिषये जाति- 
रेच वाच्या। पतं कुम्भकारत्यमित्यादौ । अत्र दहि शब्दव्युर्पत्तिनि- 
बन्धनं सम्बन्धो जांतरेव शाब्द बाच्या। सत्तव्यत्रापि सतासताः स- 
म्बन्धस्यात्याभचरारादनवच्छदकत्व जातरेव भावप्रययवाच्या। त- 
दुक्तम । समासङृत्ताद्धतषु सम्बन्त्रामिधानमन्यव्र रूढ्यभिन्नयो- 
गाव्यमिचरिनसम्बन्धेभ्य इति । इत्थमञ्ज विदोषं स्वरूपेण 
परमुपरञ्जयत्सूत्र भावशब्देन -प्रतिपादितम् । मवत्यस्मात्तनाकारेण 
दव्यामत भवः । तथा ह् पत्वङ्कःताञारण द्रव्य प्रतायते ज्ुक्टा- 

दिगुगात्तदाकारर्णात परोपाधिमन्तट्णाथीनामउयवहुा्यत्वेनासत्क- 
रपत्वात्ततच्च ।~रश पष्णनामहमापारतं शब्दा $भघत्त इति साब्दध्र- 

बत्तिकारणमापे भव त्चथरूपसस्बन्धि। तेन यस्य गणस्य भावादित्यतर 
पश्चऽधवाचनोप्रऱतः,गोमांगो गोत्वमित्ति। यस्मात् सर्व भावाः स्वेन 
भाक्न मव्रन्त स तता भाज इत्यत्र प्ले उब्दवाचिनी प्रतिः, गो 



तृतीयकाण्डम् । १४७ 

शब्दस्य भावो गोत्वमिति । तथा हि सच भावाः सर्वे शब्दाः स्वेन भा- 
वेन भवन्त्यस्मादिति ब्युरपल्या प्रवृत्तिनिमित्त टक्षणेनार्थन भवन्ति । 
अनेका थत्वाद्धातूनां मबतेः प्रयित्रचनत्वान्प्रयुञ्यत इति । स प्रवृत्ति- 
निमित्तलश्चणो भावस्तषां शब्दानां प्रत्ययवाच्य इनि तच्छब्दवाच्या 
च्ाब्दात्मिक्ा प्रङृतिरज्र पक्षे भवति । तदेवं गुणलक्षयामाच्रं शाख उ- 
दाहतम् । यन्न त्वस्य गुणस्य न ग्रहणं शाखे, तच युक्तिवक्तव्या | तथा 
हि । वोतो गुणवचनादित्यव्र नायं गुणः प्रातिपदिकाधिकारत् । खी- 
त्वस्य च धमेत्वाद् द्रव्याभिधाय्येव किं चित्प्रातिपदिकं गुणावच 
नाद् गह्यते । रागयुक्तकन्गणवचन इति पटूवदिभ्यो गणापसजंनद्र- 
ञ्य चनेभ्यः प्रत्ययः । गाणश्चात्रापसजनभूनो न ससगेदिलक्चणे 
जाति श्ब्देभ्यो ऽपे प्रसङ्गादिति परिभाषिनो ऽसो ग्रह्यत सत्रे नि- 

विशते खेतीव्यादिः । नन्वेवं वैरोषिकप्रणीतस्येव गणस्य ग्रहणं स्या- 
दिति पट्वी खद्वीत्यादाचीकारो न स्यान्नेष दोषः । पाटवादीनामप्य- 
श्य लक्षणस्य सस्भवादेतद थमेव दयं परिभाषा ऽऽरब्धा । अन्यथा म्र 
सीतिबलादेव रूपादीनां गुणक्वमितीयमनाथेंका स्यात् । गुगावचनश्र- 
इणादिभ्य इच्यक्नापि पारिभाषिक्र प्च. गुणो गृह्यान । तश्रा दहि 
वाक्यकारेणः अथेवत्परात्तिपदिकगुणवचनस्ंज्ञाया हि बाधिकाः म- 
मासङत्द्धिताब्ययसवेनामासबलिद्धा ज)तिरेकद्रञ्योपदेशि्नःसं- 
ज्ञादिरेति समास्सदिसंक्ञाः समारब्धाः । तचाच समासाविविक्तं 

प्रातिपदिकं ण्यतसुत्पादयति । अत पत्र च ब्राह्यणादविग्रहणमप्युपप- 
द्यते ¦ ब्राह्यगाराब्दस्य लद्धिनान्तत्त्राद् रुणवचनसन्ञाभावान्माणव- 
शाब्दो ऽपि तद्धिनान्तो मनोरपत्यमिति। तथा चाडवशब्दाऽपि वडवाया 
दषे वाच्य इति । अहना नुमिति तु, कृदन्तत्वात् । पव मन्यद पि ब्राह्मण - 
डिगणे गुणवचनसंज्ञा साधकं योञ्यमिति । तक्छपि ष्यद्यथास्याद्ति 

बराह्मयादेत्रहणम् । ये च।प्यमी बाधकाः प्रत्यया: तानपि बाश्ित्वा 

च्यद्यथास्यादित्यपि ब्राह्मणादिप्रहणसमुपपद्यते । तथा ।हे ब्राह्छण शब्द् - 

स्याञ्युट्पत्तिपक्षे प्र/णभ्रूज्ञातीद्यण् ब्राप्तः । माणववाडवयार।त्रवादू 

-गोत्रचरणाद्।ते बुञ् पराप्नोतीव्येवमन्यन्न।प्युद्यस् । यष तु च ताद्धताद् 

सम व्छयी कथिद पवादः तेषामत्र प्रपञ्च(थः पाठः । सूत्रक।रमते तु 

-गुणमुक्तवान्गुणव चन इति गुणे पसजनद्रव्यवचनो वचनन्रहणाद्त् 

गरृ्ते। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेनदयन्नापि खंण्डादेस्तृतोया- 
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शकृतः कथिदेव गुणोपसजनो द्रष्यविद्रेषो ग्यते । खण्डनगुण~ 
यागादि दव्यं खण्डशब्द वाच्यम । संख्याय! गुणस्य निमान इव्यन्नः 

समभागो गुणो प्राह्यः । न यथोक्तलक्षणः नापि से निविशत इ- 
त्यादविलक्षणः । द्विमयमुद्भ्विदिति दौ सम भागौ यवानां निमा- 
नमेकस्योदभ्बितः क्रीयमाणस्येव्यथेः । सापेक्षत्वे $पि गमकन्वादू 
बृत्ति: । दषटञ्च समवायरचनो गुणकान्दः। यथा त्रिगुणा रज्ज्ुरिति। 
गुणवचनेभ्यो मतुपो ठगित्यत्र मलत्वभिज्नरूपो गुणमभिधाय तद्भति 
धतैन दाब्ददाक्तिसखामाव्यात्। गृह्यन्ते छ्युक्टादयः। तया चाञ्यतिरेकात् 
सिद्धमिति प्रकत्याख्यानममेदाद्ाचारयोग्यताश्रयेण । तेन पाद य- 
स्तदयोग्या निवर्सिता भवन्तीति मल्वयथीयापान्ता एव तद्धातिवे साधवो 
रूपवान् घट इत्यादि । प्रकारे गुणवचनस्येत्यज् स्वैस्येव पदस्य दि- 
वचनमिति स्वतनङ्कुणो पसजजनं द्र्य पट्वादि गद्यते । पूरणशुशेव्यत्न 
गणद्राब्दनायेग्रहणामिसम्बन्धदेतेषां तावतप्रत्ययनं नास्ति | अशित 
मातच्स्या भव धममस्य ससग्यदटक्षणस्य पारन्रह द्रव्यसामथ्याच- 

1साद्धः:। तस्मात्सत्व नवद्चत इत्यादलक्षण। गण गद्यत्त। सच रर- 

च्चाषिकराखवरा्तिदधः तथ! हि पाथेंवादीनां रूपादीनामपि संयोगावु- 
पञजनापायो द्रव्ये स्वः ¦ कालाकारात्म्रसु परममदत्वादहानां चाक्रया- 

जन्यत्वम पीति, व्याप्यते तेन रक्चषणपदाथेः। तथा च रूपारिभिरपि प्र- 
तिषघः प्राप्तः, तस्स्श्च गुणेरिति प्रतिप्रसव आरभ्यते । तन्नार्थेन सह 
विधेरसम्मवादमेदेनायं ब्दस्य बगपदेकाः। तस्मिन्गुणत्मनि ये गणा 
ठयवशस्थितःः तद्धामिरोन । द्रव्य पारतन्डयाख्च गणानां वास्ववस्वा- 
त्मन्यवच्छन्नत्वं नोपपद्यते इसययसिधाञ्यापारःश्चयो ऽये व्यवहारः । 
चाद्धन केषां चिद् गुद्ानां स्वात्मप्रतिनिघ्रुनां प्रत्यायनात् ।स चायं 
रूपादिशब्दानां दव्यराब्देरसमानाधिक्षरणानां प्रकारो घटते, द्रव्य 
प्रति गगमादाप्रतिपत्तेः। इत्थं घरुरूपे कापत्थरसः चस्दनगन्धः यव- 
नस्पशेः कन्यास्लन इस्याद्विसमासः स्वाधु: । ये चट््यो पसजजनत्वेनो- 
स्यमानादृष्टाः ते र्स्यावरशेषणेन उग्रवच्छिदयन्ते शुङ्खादयः। शङ्खः षट 
इति हि द्रव्यसामानाधिकरण्येन प्रयोगो ऽस्ति। तचश्चतेप्रविच्रश्धविष- 
याः पटस्य शुद्ध दति षष्ठचा विशेष्यमाणस्य सवेस्यैव गुणस्य स्वा- 
स्मनावरस्ितःवन गध्रान्याच्सवोवसासु न समाश्चचणीयम् । शुक्लाद् - 
यश्च क्त चिद्तत्खा दति विधेरप) छता: प्रतिषधमभ।जः। पवं शौक्ट्यादयो 
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अप। शुङ्कश्दाद् गुणे भावप्रत्ययेत्पादाद् दरव्ये।पसज्जनद्यु्खगुणाभिध्वा- 
नात्त्। याहि कस्यां चदप्यवस्थायां द्रव्योपमर्जने! गण; स्त ऽत्र ततस्थाच- 
शष्रणनापाक्रियते । तथ। च श्ुङ्कगगा दात शा क्कचरशब्देनाप नस्य प्र 
त्यायने उयचच्छद् एनमुपलक्षणे दाब्दमेदस्यानङ्कत्पाधयतं रुपवरान्धरः 
इत्य।पे द्रव्यस्तामान।धिकरण्यात् । रूपादयो न तत्स्था: । नेनदास्ल। न 
रूपमात्राद् द्रव्यविज्ेषणं कितु सम्बन्धो मेदविवक्चायां मत्वर्थसम्भ- 
वा।द्धततेषे नयन्नपि चातरेयाचकरण्येन गगो, द्रव्यात्मानि अनध्या- 
सात् न स्वातमाते स्थिति संहरति । न हि राजपुरुष इति राजपुरत्रम- 
चाच्छन्द्न्नाप तन्ययता मजत । तस्मत्तदस्य रूपमस्यामस्तानते परना- 

श्योरभदुच्सवेदेव् तत्स्था रूपादयः । सूत्रेण वचनशब्दस्यानुपाद्ानात् 
थ गुणमुकस्वा तद्घाति न वत्तन्त अपि तुगुणमाच्रमभिद्धनि नेसस्प्रानि 
स्वातन्दरयाद्गुणा अपि इतर्यन्तर दघ्रगुगामावा गह्यन्ते इति । ्ुङ्क- 
दय पवेचप्रकारा गृह्यन्ते न रूपादय इति सूत्रा: पं वाक्यनानन 
ज्याख्यालः। अन प्व ब्राह्यणस्य श्ुक्छा इति प्रकरणा वेक्षम्यैव निज्ञीन- 
त्वात्सति सामच्थ समासप्राप्तो नदं साम्प्रतिकगुणङूपं प्रातिवेध्राद्।द- 
रण प्र रुणमाच्रहत्तग्रही त्वान्त भूवपूवगत्याश्रय णव युक्तमाघुनस्य 
तीन्रश्चन्दनस्य श्युवुरिति प्रकरणादिवकात्तीवःदेगंन्रादरे(वदोषणत्ये 
निज्ञते गन्धादरेतरिशेष्पस्य तत्नात्तञ्रतद्विरोष्रणस्यःपि नथात्वाशङ्ग- 

याम् । ननु तद्धिशेषभैरेव्यपरं वाक्यं तीब्रादयस्तीवं घुनमिव्यादौ ब्र 
स्यन्तरे क्डयसामानाधिकरण्यान्तःस्त्वाभावस्फुटीकरणाः । नन 
दयुकखादि तीत्रादि सोच्रप्रातिषेधरविषय पचति रपु्टीकृतं । दषदक्रने 
त्यच्च वाक्यमीषद् गुण बचननेति । तत्र प्रसिद्ध पव गग त्राह्यः।स्दूत्ा- 
थप्रदरोनं दीदम्।तथा हि इंषरच्छब्द ऽपहासव चन इनि नद्धदमिध्रायिनां 
तस्य समासखः।अण्हसयोमी च ्यागुणलक्चषणो ऽथः।जानिद्रव्य योस्तद- 
भावाज्जतेनिव्यत्वाद् द्रउ्यस्य सिद्धस्वभावत्वात्तत्कृते~ते पयुदासला- 
त्क्रिया्राचिनां ग्रहणमिति गणवचनपरिग्रहः सूतराथ पव । थयेव- 
मीष्दूगःग्ये इत्यत्व नेवरास्ति प्रसङ्गा ऽपत्यज्ानेरग्हःसःयोगदि- 
तीह मा भृदीग्द् गाग्ये इति भाष्ये उ्यचच्छद्यं कथमुक्तम्। यथा कथं 
लिर्समथनीयमेतत्तथा दिः । यथा गारवतर इति प्रकषस्य जातेर- 
योग'दरेक।थेसलमवरेतक्रि वागुर्गानमित्तत्त्रमवस्थाप्यत्रे तथा ऽण्हःसो 
$पि सम्भाव्यतेति युक्तमेतत् उ्यवच्छे्स्।प्नक्तु न सम्.क् प्रकमस्य 
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भू रमाणागैगतत्वनासम्भवाद्युक्तं, यत्परतीयमानक्रियागु गनिमित्तत्व- 
म्। म्बमासस्त्ताष्ात्पङ्कट इत्यादा सवक्ाचदत कथमन्र प्रसजत्) यद् 

पि भाष्यम्, अक्रतनिह्युच्यमाने इह न स्यात्समासः इषत्कडार दात 

तदाप कथम्मात्रमावलन्नेवान्नक्रियाकारकसम्बन्ध्रः प्रतीयत दत्यव्यु 

त्पन्न पवाग्रम।कनरलं स्वरत्रणोनुपूषज्ञापनाय गडेःकडचेत्येवमसव्यव 
यु्पत्तिराश्चि ना । नस्म। तस त्राथद् शेन परत्वेनेवेतद् भाष्यं उयाख्येयम् 1 

गुणत्रचनत््रादत्र समास हति । अजादीगुणवचनादेवेयत्र सच्च नि- 

विशन शइ््येवं खश्चणो गुणो गृह्यत नतु संसगादिलक्षणः। एवै 
हि सयैस्य उपाधरिाविशिषठाथीभिधायक्षत्वात्प्रातिपदिकमाश्रालप्रव्यये 

गणवचनग्रहणमनथेकं स्यत् । नजो गणाप्रतिष्रेधे सम्पादयदहदहितालम- 
थास्तद्धना इत्यन्न संमगादिरूप षत गुण अश्रीयने | तथा हि नञज- 
उत्तराणि सम्पाद्यहीद्थेतद्धितव्रत्ययान्तानि गुणप्रतिषेधे नोदात्तानि 
भवन्तीति सूत्राथः । अचर प्रतिषेधभाज्श्त्वारः, प्रकत्यथैः, चरस्य 
याथः, तदुपाधिः सम्बन्धो, वाकयाथरूप इति। तत्र गुणप्रतिषेध श्त 

वचनादकाणेवेष्रकिकं मुखमित्यत्र कन्। कणेवेषएटकादन्यदा श्रीयते नापि 
तदभावः कि तदि कणेवष्ठकाभ्यां न सम्फ्यते मुखमिच्खवं रू- 
पस्य प्रतिवे्रो नजा क्रियत इत्यस्य वाक्राथेनया सौमुख्यस्य सम्प- 
द्यमानस्यावच्छदेका सम्7त्तिरुपसजंनमुपाधिभूना सा प्रतिषेध्यने । 
तदा च प्रकृत्या कणवेषटकशाब्देन तस्यासलम्बन्धादसगथसमासो 
$म्मादेव ज्ञापक्रादवसेयः। सत्यापि च प्रतिषेधे अद्यत्रिधिपदोपा- 

वता धनिबन्धनत्वात्ताद्धनो भवव्येव । तदुत्तरकाले तु पद।न्तरेणा नजा- 
भ्रनिवेधधा बहिरवाथक्रः शब्दसंस्कारप्यान्तगंतस्य । तथाच प्रामंन 
गच्छनीत्यादौ क्रियाप्रनिषेधे ऽपि कमौदौ दविनीयादयो भवन्त्येव । वा- 
कयार्थस्य कणवेष्टकाभयां सम्पद्यते मुखामिव्येवं सूपस्य प्रानो 
नञ। क्रियन इत्यन्य । वाक्याथेश्च सामान्ये वत्तमानानां पदानां वि- 
शष ऽवस्थापक्रः सम्वन्धः । स च पदाथविच्छदकत्वादुपसजनं गण 

इत्युच्यत । सस्बन्धन नवत्तमाने प्रकृनिप्रत्यया्थे ऽपि सम्बन्धिनोः 
नच्रत्तिपरनातः । अत्रापि पक प्रुषयथांसम्बन्धेन न समासो ऽस्मा- 
दव ज्ञापक।द्धज्ञेः।असामय्यं च प्रकृनेः प्र्ययायसदेक्षनया | सापेश्च- 
स्यामामय्योन्प्रन्ययथसम्बन्धेव्यनेन दोषः। प्रधानं हि तदा प्रत्ययार्थः 
प्रधानस्य सापक्षस्यापि भवत्यच बसि: । अन्ये त्वाहुः । प्रङत्यर्थो ऽत्र 



चतोयकाण्डम् ) १५१ 

प्रयया प्रत्युपसज्ञनत्वाद् गुण दति भ।प्यकारमतमुक्नायते | तथा 
दि, न नञ दवो त्तत्पुरुष। दित्यत्र भ।प्यकारोणोक्तम् । आ चा्यपबृ(त्त- 
शषोपयति सवे एव तद्धितः सपेक्षाद्ध वतीति यदये नजो गणध्रतिपधे 
सम्पाद्यदहेत्यादिकम।हेति । तथ(।ह, न परथोमावोा ऽ .गथउमप्रथिमरति 
प्रकयधरः प्रतिबध्यत तत्र । तथा चासामःच्यौनद्धिते। नैव स्यात्सम- 
थानां प्रथमद्धति वचनात । अतो ज्ञापकनायमथ उक्तः। तत्रच यथा 
भ्रात्रिषद्धस्य पृथ मावः पृथावोऽन्यस्य भावः इत्ययमर्थः तथा प्राति।व- 
दयां कणवेष्टक।शयां संप।दि सुखे ततो वान्येन सम्पादीव्येचं प्रत्य - 
थन नञः सम्बन्धादिदमवसीयते प्ररृव्यर्थो गणत्ेन माष्यकारश्य- 
मिमत इति । पतच्च न युक्तम् | प्रघानाप्रधानसन्निघ्नौ भ्रधघ्रान एव कार्य 
योग इति संप्यमानाधवेषयः प्रतिषे: सम्पत्तयक्तो नाप्रधाने प्रङ- 
व्यर्थे । पकर पदो पात्तो नाथो ऽन्तरङ्ः संसर्गी भवनीात्यतो ऽपि सम्पच्च 
रेच गुणो युक्तोन पदान्तरोपात्चः प्रत्यर्थ चप्ररूछःक्ञापकं च न्या- 
यानुचत्तकं नज्ञपनकारकमर। ततश्च प्रघ्ानामिसम्बन्व प्रकृत्या न स्या 

च्समासो ऽस।मय्य{देति ज्ञापकेन प्रते पश्चितसमासायाःप्रल्यया ज्ञा- 
पितो माष्यक्रारेणा । तदेवे पृवेदशित पव सूत्रथ युक्तः । अदधेतिक- 
मित्या शतद्धितो बादाहयेः। अवसीयत इं हतार्चं। अघ्ताम्परायिक 

मिन्यज्र मत्र्यं सम्प.रायाच्प्रमवतीति तद्धितः । अनयादिशा अन्य 
त्रापि गुणप्रदेदे खूत्जर्तिकेषु गणस्वरूपं व्याख्ययन्दिङ्मात्रमिह् 
प्रद् रसितम् । अतिशायनसूतरे भाष्य, प्रातिपदिकार्थोवेद्रव्यनच 
दम्यस्य प्रकर्पास्ति । पवं तरदिंगुणःप्रातिपदिकाथेः॥ ९॥ 

ननु ष्द्धयमपि प्रर््यथस्त्र कुतः । एनस्य गण- 
स्य प्रक्षे इति तक्नेतवुक्तम् । यस्यास्ति प्रकषः तत्प्रतिक् म- 
विष्यतीति भये वे प्रातिपरिकाथे हाति यद्धिङ्ससग्यादिलक्षणो 
गणो गृह्यते स हि द्रव्योपखजेनभूतः शुकादि प्रातिपदिकेन प्रत्याय्य. 
ते।तत्र च गुणस्पेव प्रकषा ऽस्ति न द्रव्यस्येत्यत्र कारणं च वक्तव्यस्। 
राडेन निष्न्नरूपस्य द्रव्यवद् गुणस्यापि प्रतिपादनात्करणापन्नगुणा- 
चयचगणवत्कायंद्रञ्यमपि कथं न प्रङ्ृष्यत तथा गणतः प्रतीयमानः 
कश्चिदभिश्रीयगुणानपेक्च पचर दव्यस्य प्रकषरे इव्यत्रापि कारण वक्त- 
व्यम् । पकस्मिन्नप्यथ बहुनरापाधाना सम्मत्राज्यमनक्स्योग्दान- 

सयुक्त सवत द्रव्प्रात सरायनस्पच्द् खराः सम्बल्थनयतदइत्य्- 



१५२ लरीकं चाकयपदीये । 

तत्कश्मू। न दहि गंगो निशुण ईति वचनात्सामान्येषु वा ऽवरच्छेद्को 

नात्ति । निः स्वामान्यानीति सिद्धान्तात्तथा कमादिष्वपि नास्ति गुण 

हानि तन कि(नवन्धनः प्रकर्षो मवेत्कथं चाऽन्यस्मिन्प्ररृभ्यमाणे 

ऽन्यस्य परकर्म युक्त इत्य्रतदपि वक्तव्थम् । न अजञुने शौरयेणेच चेन्नः । 

तथा द्रव्ये च प्रष्करयमासां लोकः प्रत्येति शाब्दादित्यतान्विकल्पान् 

छ्रः$ण [निवारायतुम।ह् ॥ 

द्रव्यस्याऽच्यप्द्शस्य य उपादीयते गृणः। 

भदको व्यपदेशाय तत्पक्षं ऽभिधीयते ॥ २॥ 

इहो 11ध्िवित्रेकन निरूषयितुमेव न पायते द्रव्य।नदहिसाम- 
न्य दिपदाभे विनाच्यक्चषयितुमिदन्तया राक्रयते। यद्धस्त्वतेन रूपेण नि- 

रूपायतुधपि न छक्यते तत्कथं स्वतः प्रकर्षेण युज्यते अतो $व्यपदेश- 
स्परान । स्वतः प्रकष।भावे लामानाधिकरण्यच्छखेन हेतुरूपान्त । त- 
दित्थं सस्ता वकनिमित्तः प्रकषेः । गुणादिभिरेव संसर्भिभिर्चिशे- 
्यमाणं द्रउ्ये जानतीयात्परकृष्यते । तत्र संसर्मिणो गणादयो बदहः 
सन्निाहता इनि किंड्ूतो ऽतेशय इत्याह । य उपादीयतेगणो मेदक 

उ्यपदश्ा त । द्रव्य व्यवपादष् व्यच्च्छद्क{ ऽन्यस्माद्या गुणादुषा- 

दीयत ऋब्यन गृद्ते तत्कृतः प्रक प्रत्ययवाच्यः।न त्वनसिधीयमा- 
जा परस्दन्निदहितगुण, दिनिमित्तः। तस्य प्रतीयमानस्यानेकत्वान्नयम- 
ख्ारणाम।वःत्पतीनेखपश्ुमानत्वाद् बहिरङ्कत्वादभिधीयमनस्तुगणो 
$न्तरङ्नो नियतभ्रनीतिः। यद्।वेद्धेन हि द्रग्यमभिधायते तदात्मन ष्टवा- 
विश्वरवमनना नान्यायाः प्रकत्यथत्वोपाधित्वादतिश्यस्य। अभिधी 
यम(नस्यैतर च प्रङृत्यथेत्वाद् गुणो भदक इति स्शाख्टक्षितं गुणरूप- 
मन्न ग्ने इत्याह । संसर्मिं भदकं यद्यदिति हि क्षणम् । भेदकत्वं 
चात्रमुख्यं गणलकश्रणसर् । असखमवेत्तस्यापि दण्डस्य द् ण्डव्यचच्छेरेन। 
तदेवं श्युदलेनरः पट इति शुङ्कगुणनिमत्तो गन्धरसादिप्रतीयमानगु- 
णर्निामत्तः ॥ २५ 

यथा च निरूपाधिता द्वेष्यस्य प्रकर्षो नास्ति तथा द्ञ्याज्ि- 

ष्कृप्रस्य स्वतन्त्रस्य गुणस्यापि छ्ुङ्कलरं रूपमिति स्वतः प्रकर्षो नास्ति 
अपि तु तद्वस्थात्रा द्रव्यःयमाणल्वाद् गणस्यापरसम्दन्धानामत्त 

एक प्रक इत्यह 



ततीयक्ाष्ड्म् । १८५३ 

स्वस्येव प्रधानस्य न विना भेदहेतुना । 
प्रकर्षो विद्यते नापि शब्दस्योपैति वाच्यताम् ॥३॥ 

गुण) $पि प्रधानेन शब्द्नाभिधीयमानों द्रव्यलक्षणमिदं त- 
दिति सवेनामप्रयवमशयारयसर मावमनुपतनीति तस्य निरुपाघे्व्य॑- 
पदे शातरिषयत्वाद्य दु पधिग्य पदेशः, तज्ञिमित्त एव ध्रकषेः। तत्र जाति- 
व्येपदेरहेतुरपि नूने तत्प्रक्षे स व्यापारसमानजातीयाधिप्रकषः 1 
तत्र ज्ञातरमेद्ः । अत्त प्वं।क्तं भाष्ये जननेन प्राप्यत इति जातिः। 
न॒ चेतस्याथस्य प्रतिकपापकर्षो स्त॒ ईति जन्मकालसम्ब- 
न्धः । जातिश्चुन्ये ऽतिजन्मकालेऽपि तेनैवं रुपेणासावस्थिता व्यक्ते 
रवियोगन प्रवत्तेमानतज्ञातीयादेव व्यवच्छेदं प्रापयितुं शक्तोती- 
ह्यथेः। अनन्च ज।तेरानङायकत्वा सम्मवात्तदेकाथसमवायि भासुरत्वं 
बेमस्यं रागान्तराव्यतिमिन्नतेव्येवमादयो विशेषाः प्रकषेञ्चत्तिनिब- 
न्धनम् । यदययपि-चाग्नसंयागेन स्वत पव गुणस्य प्रकर्षो भवति) तथा 

च व्यपदेशः परोपाधरेवेति तत्तक्िमित्त पव प्रकर्षो न्याय्यः। नहि 

स्वगतो विद्धाषः शब्दन सवेःराक््यते $भिधातु, रूपादिशब्देन ङप- 
त्वादिजातीयस्याबिरोप्रण संवेस्याभिधानात्। पवं श्ुङ्खादिविशेषशब्दे 
नापि शुङ्खत्वादिजातीयस्याविशेषेण प्रतिपादनात् । अत एवच यदा 
भास्वराद्यो ऽपि प्राधान्येन व्यपदिश्यन्ते नदा तदाभ्नितधर्मवारैक 
पत प्रकर्षो विज्ञयो भासुरतर इति । तत्रापि धमौन्तरस्य प्राधान्येन 
तद्धपुराश्चितनिमिन्त पव प्रकषे इति यावतत् सम्भवति शब्दव्यापारः 
ताचदपयंवसानमेव धमोणामिति “गुणः प्रकषेदेतुयैः स्वातन्ञ्ये- 
शोपदि इयते । तस्याश्चितनगुणादेव प्रृष्रत्वं प्रतीयत” इत्युक्तमेव । 

अत पवार सवैस्येव प्रधानरस्योत ग्या्िरक्ता सवैनत्रहणेन । यदा 
तु श्ब्दव्यापारोपरमः तदा धमोन्तर पर्येषणा पयेवस्यति ॥३ ॥ 

ननु च भासुरत्वादयः युङ्कराब्दस्यन वाच्या इत्यशाब्दवाच्य- 

प्रतीयमानघमेद्वारकः सन्निघानादनियमः प्रसज्यत पवेव्याङयाह । 

विद्यमानाः प्रधानेषु न सर्वे भदरेतवः। 

विशेषशग्देरुच्यन्ते व्यारत्ताथाभिधायिभिः ॥ *॥ 

शह प्रधानेषु द्रव्यषु वस्तुसन्ता बहवो ऽस्मात्सजातीयदि जाती- 

२९ 



१५४ सटीके धाकय पद्ये । 

याव्यवच्छेदाद्योधमौः। चेते न सवज्ञेनात्रच्छेदेन शक्यन्ते ऽभिधातुम्। 
अन कश्याड्नत्तिनिब्त्येकस्य काबदस्याभावात्। पककव्याब्न्तिनिष्ठा हि 

बहवः श्राब्दा वस्तुनि प्रव्तेन्ते । तथा च तेऽश्रविदोषक्राब्दा इव्युच्यम्ते 
प्रतिनियतविचेषाभिध्रायित्छात् । यदि सवेविदोषविर्ष्ठं द्रऽ्यमक्ेन 

ददेनाभिधीयेत, स्यादसावकः शाब्दः साधारणः। नचेचम । तस्मात्र 
निनियतव्यब्त्तिन्विशिष्टाथाभिधायिममिः शब्दे: सवेविरोषागामसं- 

स्परीवुपात्तावरषहतुक पव प्रकषैः । सृक्ष्माणां च च्शेष्मणामसं- 
विक्ञातपद्ानां भासुरत्वादीनामस्त्येवे श्युङ्कादिशब्देवाच्यता तदुपा- 
धरविविक्तश्य श्ुङ्क स्य प्रधानस्य शाब्दविष्रयाभावोपगमायो गात् । संसू- 
रूपो फहितत्वाच्छब्द वाच्यस्य जातिदतुकप्रकषां सम्भवात् श्ुङ्खतरं 
रूपमित्यादि प्रयो गद रोनाञ्चाक्र भासुरत्वाहिहतुकः प्रकर्षो निश्चीयते। 
न चाशब्दवाच्यधमनिमित्तं सः, अतिघप्रसङ्गादेति भासुरत्वादीना- 
मपि प्रयोगप्रामाण्यादन शब्दवाच्यत्वं निश्चीयताम् ॥४&॥ 

नजु भवतु स्वतो ऽव्यपदेङास्य दव्यस्य संसगिधमनिमित्ता 

ष्यपदशाप्रब्रत्तिः | तत्रव तु व्यपदेशे संसगिण उपक्षयापकशं $पि 
कथं तस्य व्यापारः कर्ण्य् इत्याह ॥ , 

बस्तूपलक्षणे तत्र विशेषे व्यापृतो यदि । 

ककषों नियमाभावात्स्यादव्िज्ञानहेतुरुः ॥ ५ ॥ 

बस्तुनिर्देशामाज्रचरित।थत्कवे विरेषस्योषाधिभूतस्य यः श्यु- 
क्ल इणः स गरिमादिना प्रष्ठः श्ुक्छनर इति प्रतीयत । सथा 
च विश्षः प्रकर्षस्य निबन्धनं न ज्ञायेत । न चेच प्रमिद्धिः शुक्लगु- 
शानिमित्तस्मैव प्रकषस्यान ऽ$वरम्मात्ततश्च यथा प्रतीतिः यथाच 
युक्तिः परङत्यास्तत्तररवाच्छब्दवाच्यस्यति । तथा त्रकर्वे व्यपदेश 
हेनोरेव विक्ञेषस्य व्यापारः कल्पयितु न्याय्य इत्यथः ॥ ६ ॥ 
। शह कथं प्रकषप्रत्ययः निङूष्टतरः परङ्ष्टतर इत्याशङ्ाह ॥ 

[94 ~ अ € ® ~: थ 

सवे च सवता ऽव्य नयमन प्रकष्यते। 

संसर्गिणा निमित्तेन निङ्रषटनाधिकेन बा ॥ £ ॥ 

 भ्यपदेशहतुपक्षे ऽयप्रकर्व्रस्यय रति निङृष्टपाघरमिधाने 



लृनायकाण्डष्र् | १५५ 

निकषापेक्ष पव प्रकर्षो धाच्यः प्रकर्बोषाचश्चाभिधाने प्रकश्रपेक्ष 
इति सजालीयापेक्षायां सवस्य प्रकषष्रम्भवादेतवु पपद्यते । निकृष्टस्य 
निकृष्टस्वादेवर प्रक्षस्य प्रङृष्टत्तरादे राति यः स्रम्मवव्यव । पव गुण- 
ध्राधार्ये ऽप्य परधमेनिामसः प्रकपे इव्यनवस्थां पूरवेप्रदरितामप्यने- 
नाह । इद गोनरेति भ्रयोगे। दश्यते तत्र च न जःतिनिमित्तः प्रकष- 
इत्युक्तम् ॥ ७ ॥ 

न चान्यत्र निमित्तन्तरमन सञ्यापारं प्रतीयत इति निमित 
श्रकषौद् दञ्यस्य । पवं श्ुक्षलतरादावपि भदिष्यतीतिं किमिति गुण- 
डेतुकः प्रकषेः समुख।स्डत इत्याराड्याह ॥ 

नापेक्षते निमित्तं च प्रकर्षे व्याप्तं दि। 
द्रव्यस्य स्यादुपादानं प्रकरं मरयनथंकम् ॥ ७ ॥ 

द्रव्यं निहास्वोपचयसख्म्बन्धायोग्यं स्वर इति न स्वनिमिन्तं प्र- 
कर्षेमलु भवति । तद्यवुपर्शरूपनिमित्तं पक्वे सव्यापारं नाङ्गीकरोति 
तदा प्रकर्षे प्रतिपाद्ये तस्योपादानं निष्प्रयोजनम् । युक्ततर इत्याहः 

प्रयोग पव न स्यादिदयथः । तस्मव्प्रयोगप्रामायखाद्ययो- 
पपत्ति प्रकर्षो ऽजुविधरेय इति व्यपदेशहेतुः स्वसंसर्गिधरमेनिमित्तः 
क्ष व्यवस्थाप्यः । सवेन्र जतेश्च यपदे श्हेतुभूतायास्तदसम्भवे यथा 
श्ुङ्धतरे रूपमियत्रेकाथसमवेतभासुरत्वादिधमेद्धारकत्वात्प्रकर्षो 
व्यवस्थाप्यते तथा गोतरेल्यत्राप्यकाथसमवताद्वाहदाहादेधमादसी 
डयवश्याव्यः । मासुरत्वदोारव चात्र प्रयोगप्रामाण्याद्धाददोदादेरपि 

शब्दाथत्वमवसेयम् । ततश्च प्ररृष्टवादोहा गौगोतरेति भण्यत इति 
सवै सुस्थम् ४ ७॥ 

प्रकरणाय समापयितुमाह ॥ 

सव्यापारो गुणस्तस्मार्स्व पकरषनिवन्धनः । 
दरव्यात्मानं भिनत्त्येव स्वपरकपं निवेदयन् ॥ ८ ॥ 

करउ्यस्व स्वतो निरतिशयत्वात्स्वनि्मिन्तमूः प्रकषेः नोचयुक्तः । 

ख सगुणः स्वातिशयहतुकेन विशेषेणाश्रयान्तरादयचवच्छदं विरधा- 
ति, कथमन्यस्य प्रकर्षो ऽन्यल्पकषमिद्याशड्खयाह ॥ < ॥ 



१ सराफ वाक्यपदीये) 

अरूपं गगारूषेण द्रव्यमाख्यायते थथा । 
प्मपरकर्प प्रकरेण गुशास्याव्िश्यते तथा॥९॥ 
निरूपस्य निरुपाधिनो द्रव्यस्य दाान्दव्यवहारोपगमायो- 

गावुपाधिरूपाचरितस्य तवुपगमे सवेङाब्द।धपृष्ठपाती व्यवहारः 
स्रो पाधिनियमितश्रीर इव्यथः । उपाध्युपाध्रेमनोश्च विवेकस्य वु- 
र इधारत्वा्सङ्कर इति व्यवहारेण गुणप्रकर्षो गुणिनि विश्चाम्यति, न 
गुणारमन्येव निष्छृष्रगुणिनि व्यवतिष्ठते ना।प गुण्यात्मन्यव नि- 
ष्ृष्टगुण इति सिद्धम् ! इति ॥९॥ 

इति भूतिराजतनयहलाराजकरते प्रकी ण॑भकाशे 
गुणसमुदेशः पञ्चमः ॥ 



तृतीयक।ण्डम् | १५७ 

सम्प्र्येकयो गक्षेम।त्पदा्थान् तन्त्रणोदिश्य क्रमेणा विचार. 
यितुमादह । 

शक्तिरूपे पदा्थानामस्यन्तमनवसम्थिनाः ॥ » ॥ 
दिक् साधनं [क्रिया काल इति वस्त्राभषायिनः। 

दिगादिश्ब्दा अथोकसिद्धस्वमावद्रव्यधमेतया स्वार्थ प्रति- 
पादयन्तो यथा तं कक्षितदगाद्र्थसंस्परविकस्पाः तथा 
हि परोपाधिरूपाः रक्तयो दिगाद्याः पारनन्त्यं च राक्तिलक्चषण- 
मिति क्रिया $पि द्व्यपरतन्त्रा शाक्तिरिति व्यपदिदयने । ते- 
शोषिकनये च दिक द्रव्यं नोपपद्यते | कायोनुमयत्वेन पदार्थोपका- 
ररूपस्य काक्तित्वस्य न्याय्यत्वात् । पवं विधं शक्तिरूप सिद्धस्व- 
भाव एव वस्तुवाचकेः राब्दैः साश्चान्न स्पृष्यत इत्यसाधारणमेत- 
त्पदाथेरूपं लश्चणेनाचस्थापयितव्यम् । अन्ति ह्यषां शाख, $स्मिन्व्य- 
बहारो दिक्शब्देभ्यो दिग्देश्कारेत्यादेः॥ १॥ 

त्न ख्राधनादीनां शाखादनुमितमव लक्षणं विभजजनीयम् । 
दिक्कारदीनां तु स्वरूपं वक्तव्यम् । तत्र दिदास्तबत्स्वङ्पं 
टक्चषयत 

व्यतिरेकस्य यो हेतुरवधिप्रतिपा्ययोः । 
[> ^ # जिकर ~ 

ऋञ्वित्येवं यतोऽन्यन रैना बुद्धिः प्रनत्तेते ॥ २॥ 
क कष 9 [र ~ ¢ 

कर्मणो जातिभदानामभिव्यक्तियेदाश्रया । 
मि ® ~ श्ट € €< ^~ _ न ट च 

सा स्वस्पाषाममन्ना अक्तदागति श्य्यतं ।॥ ३॥ 

 इदमस्मापूवै पश्चाद्धेव्येवमस्मादित्यवधेरेदामेति प्रतिषाद्ा- 
दथिमतो व्यतिरेकः प्रातिपदिकार्थे मेदो ऽवध्यवधिमत्सभ्वन्धो 
पलक्षणः स पदाथेस्वरूपादनुपपद्यमानो निमिन्तान्तरमावद यते। त- 
ज्ञिमित्तान्तरं दिगिन्युच्यते । न-हि जात्याङेनिमित्तो ऽयं प्रययः। 
तद् जुरागाप्रतीतेः । परिश्ेषादिनिमित्तः। यदाहुर्वेरोषिकाः । इत इ- 
दममिति यतस्तदिशो लिङ्ामिति। कार्यकल्प्यत्वे च सदैव पदार्थो 
पाधितया प्रतीतेः । खवतन्त्रा द्रव्यरूपता चास्ति बिदिश्षः। न हि पृ- 

यिव्यादिवदिगुपलक्ष्यते । अत पव कालो ऽपि शाक्तारति वक्ष्यते। 

खमवायश्च तां शक्तिमिति समवायाख्यो ऽप्युकतः । तथा छऋजुपृष्ठयां $ 



१५८ साक खश्फपदीयः 

वंशा इति प्रन्थयो $न्येन विना ऽवधरेरप्यनपेश्षगा।त्पूथिव्यादिनिमिच्ान्त- 
रोपकारमन्नरग जायत । स चैकि क् स्मवयरवानां प्रसरणादिदिङ््- 
निभतङ्ढःपस्यापरडश्चणत्वद् | वक्र दबुद्धिरपि दिङ्निमिचाउ्या- 
ख्यया। तथा कर्मलाक्षक। निययूष्वेमध्रश्च जायमानानां कमत्वमदहासा- 
मान्यञ्यतिरेकण भ्रमगात्वोरक्षपणत्वाच्परजातिव्यक्तिरदिं ङ्मित्ता । 
तथा द्य्वदिदिक्सलयोर्गावभःगकायौः कमेलक्षणारैशिष्टाः खन्तो 
नियतजानिव्यञ्जने समथो भवन्ति, कमेण इति रूमेसामान्यस्याबा- 
न्तरजातिमेद दुर्क्षपणत्वादयः । जातारेकवचनं भ्रमणादिक्षणानां ये 

जातिभेदा शत्यथैः । दग्लिङ्ाविश्चेषाःइन्ञेषलिङ्काभावाच्चेका दिगिति 

काणादाः । पका ऽपिच दिक् निमित्तोपाधिप्रकलिपिततस्वादश- 

धा उ्यवाहयते । तथा च पवमाहुः । अदिव्यस्तम्प्रयोगाद् भरूतपू 

घद्धविष्यतो भूताश्च पाचीति । सवितुरदरादौ येन प्रकट्पितदिक् 
प्रदेतेन सयोगो $भूद्धवति भविष्यति वा तस्म!दादिद्यसम्प्रयोगाल्पम- 
च्यीति इय पदेशः । प्राच्युच्यत इति ₹न्वा तथा दक्षिण।प्रतीच्युदी चीनां 
चेति सूश्रभर । तस्मादेवादिस्वसंशोग!दक्चिण।दिञ्पदेशः । तथा हि 

धच्र प्रनीपमश्चव्यस्तगमनाद्रविः सा प्रतीची । मूर्तिपरिच्छिन्नन छादि 

श्यमण्डटेन यः संयोगः स परिमिसंद शाव्यापातेन चातीतेन भविष्यता 
धसमानेन वावच्छिन्नो नियतदिद्चामव्यवद्ापको भचतीत्यदश्य- 
मानगयिकिथाया परिहरतिपृष्ठकरणेनसा दक्िणा।यान पारेदरति 
सा उत्तरा । मध्यान्हे रविबिम्बमुदङ्मुखमश्चत्यनो ऽसावुरीचीत्यपि 

` भण्यते ! अनयैव च प्रकारेण पूवद क्षिणादीन्यन्तरारृरूपारयपि दि- 
गन्तराणिं उयाख्यातव्यानीव्युक्तं सूत्रम् । एतन दिगन्तराणि व्याख्या- 
तव्यानीन्युक्तम् । तथा दहि मेरे प्रदक्षिणमावत्तंमानस्य सवितुखौक- 
पाङपरिगरदीतप्रदेशसं योगापेक्षो दशधा विभाग हति शाखस्तरे 

विस्तरेण निर्णीतं तत चवादधार्यम् । इह त्वद्य ते परं दिगिति न विभ- ` 
ञ्य कथ्यते । न चयमस्मादुपचरिता मेद एतवुपचारस्य प्रत्यय- 
धमेत्वाहरे न समादिरेत्सूयेसंयोगादिविक्ाषं तु सहकारिणमयेक्ष्य 
विचिलकाये प्रभावयतीति कटपनया मेर'वपि दिको व्यपिश्यन्ते। 
अत एव वास्तवे ऽपि भदे ऽवश्यं सहकारिणो ऽभिञ्यञ्जकत्वनापेक्षा। 
अन पव काये मेद्ाद्पेक्षिष्यन्त इति तस्यान्य थोपपत्या दिश्च पकत्वसु- 

पयत। एको हि प्रामाणिकः सर कायस्य मेदसुपगच्छन् कारणनानास 



तृनीयकाण्डम् । १५९ 

प्रलयाखक्षीत । वास्तवे ख दिशो भानात्वे स्वैन्र कार्यत शानात्ताम्नां 
विभुस्वात् पूव्रीपगादि प्रत्ययाः सड्धीर्येगन् तस्माद्भाचत प्ए्का दि- 
कंकायवेचिञ्यं तु सहक्ारिमेददत्यवमुक्तमर ॥३॥ 

न च सहकारिण पव दिगनेक्षाकायै युक्तं नस्य स्वतो 
$पूश्रांपरादिरूपस्य तद्धास्य दिकसम्बन्ध्रकत्नान्न च तदनुरूपका- 
रण मिति दिगि प्रत्याख्येया पूत्रांपरादिप्रह्ययलिङ्कं कार्श्चते त 
थो रन्यत्व छिङ्कस्य विदाषमाद ॥ | 

परापरत्वे मूत्तार्नां देशमेदनिबन्धने । 
तत एक भ्रकरप्यते क्रमरूपऽनुकरपतः ॥ ४ ॥ 

मूर्तिः सकगतद्रव्यपरिमागम। अमेद्ाध्यवसायाच्च धर्मिणो ऽत्र 
निर्दिश; । व्यापकादीनामाकोारादीनां परत्वापरत्ते न स्तः । पूः 
पर इति मवेष्वव्यापकंषु पूव)परद् सम्बन्ध निमित्तो उ्यवदारः। 
देशस्यापि पां परत्वं दिङनामत्तमिति तत एव दिशः परत्व(पर- 
र्वे दे शनिमित्ते तात्पयैतः । पृं मभूद्धविष्यति परमिति तु क्रियापौ 
वापय्यै कालशक्तिरूतप्रातिबन्ध्यनुक्ञावङ्ाद्द्वतिष्ठत इति नास्ति 
दिक्कालयाद्धिङ्कसं स्कार इत्याश्चयः ॥ ४॥ 

अमूत्तनाम पि कार्पानेके परत्वापरत्वे स्त इत्याह ॥ 

द्माकाशस्य प्रदेशेन भगेश्वान्येः पथक् पृथक् । 
सा सयोगविभागानायुपाधित्वाय कर्पते ॥ ५ ॥ 

सयोगिधर्मिमेदनाकारास्य तेन सह मूत्तदरव्यगतभागैरभ्या- 
इत्तत्वात यथायथं ये संयोगविभागः तेषां दिगव्च्छेदाय पूवबौ- 
परादिभिन्ना प्रमवर्तति तदुपाधिः प्रदेखानामकाशास्य कल्पितानां 
पूवांपरादिञ्यवहारस्तथा च पूवांकारासंयुक्तः पर श्त्यादिमर्सषु 
व्यवहारः सिध्यतीन्यमुतत पूवको ऽखलावित्यथेः । इड देरानां दिक्ङता 
पूतरांपरादिञ्यत्रस्था, देशस्तु किङकता अथंन्तर्निमि्तत्वे तस्यापिष्ुत 
इत्यनवस्था दिका: ॥ ५॥ 

अत पच पृ्रौदित्व देखैरपि किमपराडमिव्याशरद्खाइ ॥ 
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दिको व्यवस्था देश्चानां दिग्न्यवस्था न विद्यते। 

शक्तयः खलु भावानामुपकारमभाव्रेताः ॥ ६ ॥ 

दशनास्वनन्त्रं रूपमाधारादिस्वमावमप्यत इति तच्र पृवौ- 
परादि भावस्य स्वरूपदे वाभावादन्यौन्नमित्तं दिगाख्ये कल्प्यते जै- 
चोपकारेण । त्र परनन्तरस्वभावाकट्पनानापर परवौदि परादि ताव- 
त्स्वभाव्रमवलम्बितुमुल्सदते । येन तन्नासितस्वभावे देदावत्पवौ- 
परादि भावाथ निभित्तान्तरमषरगीयं स्यात् । यारक्भावा हि सा का्य- 
परिकद्भ्या तावदेव तत्वं नापरं तत्र राक्तीनां पारनन््यस्यैचोपपत्तः। 
श त्तयन्तरकरपने शक्तिमत्वापत्तेः । शक्तिमतो ऽतिप्रस ङ्गात्खथसलयो- 
गस्तु पूवापरादित्वं नापूवे तत्र धत्ते आपि तु स्लमाव एव राक्तिरित्य- 
भिप्रायः ॥ ६ ॥ 

राक्तित्वमेवास्याः स्वनन्् भावरूपताया कारणाय पोषयितुमाह्॥ 

परयस्तरूपा भाव्रेषु दिक् पूत्रेल्यभिधीयते । 
पू्बुद्धियतो दिक् सा समाख्यामाजमन्यथा ॥ ७ ॥ 

परत्यस्तमुपाधित्वेन भावेषु समारोपितं रूपमस्याः तथाभूता 
पवा दिगिति व्यवह्यते। तथा यस्याः सकाशात्पृवबुद्धिः पर्वों ऽय- 
मये इति ज्ञाने, पूवेत्वमुपलश्चणं परत्वादिरपि गरद्यत दिक् सा परो- 
पाधिरूपव्यथेः । अन्यथा उपाधिरूपानपेश्षा अखातन्याश्रयणे भा- 
वते दिग् भवति अपितुसा तदानीं समाख्यामात्रं दिगिति। नयति 
स्लतन्बद्र्यं विषयं शब्द मानवस्तुसंस्पद्वि । तथा हयुक्तं “ दिक् सा- 
धन क्रिया काठ इति वस्त्वसिधायिनः। शक्तिरूपे पदाथानामत्यन्त- 
मनवखिता” इति । तदवं नित्यपारतन्त्याया दिः का्यककरप्यायाः 
स्वतन्त्रपद्ाथगतविकट्पानवसर इति स्वता नानास््रभावे सदका- 
रिसूथस्ञाराविदाष्रेण किमेकस्वभावं सेवासहकारिभदो ऽपि न 
विचित्रे काय कुयौदित्येतद इाक्यं वक्तुम् यथा पृवापरादिश्रत्ययल- 
क्षणेन कार्यणानाञुमितसखत्वा तथाभ्युपगन्तठ्या राक्तिरूपा दि क्॥७॥ 

ननु च पू्ांपरादिप्रत्ययः सखम्मुखादिनिमित्तो भविष्यति 
तथा चोक्तं भारते यया ऽभिमुखं भक्ता ताः प्रविरशान्ति सा पवा 
दि ङ्मन्तग्यात तथा लोके ऽप्यमिसुल्ः पुरोावर्तो भण्यत पृष्ठतः 
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स्थितः पश्चारिस्थन इत्युच्यते । तथह हस्तदक्षिणः पन्था, इह हस्तवाम 
इत्यादिव्यवहारः सखाङ्नामत्त, इति नास्ति दिककल्पनानिमित्तमि- 
त्याङडु्याह ॥ 

स्वराङ्गाद् व्यनस्थाया रोके न तेस्वीं नियता दिशः। 
भरयङ्मुखस्य यत्पश्वात्तःपुरसताद्विपय॑ये ॥ ८ ॥ 
स्वाङ्ग मुखादे इत, वा स्वमवधिमपेक्ष्य या पूवादव्यवस्यातत्र 

दिशो नियता न व्यदातष्ठन्न । पश्चान्मुखस्य यद्वस्तु हि पञ्चादभू- 
तदव प्राङ्मुखत्वे तस्य पवेस्मिन्दहा भवतीति प्राङ्मुख उदङ्मुखो 
वा भुञ्जीतेति व्यवस्थान स्यात् । तस्मदनादेरूढद ङनिमित्तपूवा - 
परादिव्यवस्या ऽङ्ीकाया ॥ < ॥ 

का चित्तु दिगनपक्ष्याऽपि पृूवापरादिता देशानां रूढेत्याह ॥ 

देशव्यवस्थानियमो दिक्षु न व्यवतिष्ठते । 
ङहमप्यपरत्वन पूर्वामये भिधीयते ॥ ९ ॥ 

दश्च दिङ्नमित्त, परवदेणदक्षिणापथोत्तरापथादीनां निय- 
मे न व्यवस्थितः । तथा ह॒ दिगपेक्चया पञ्च। स्यो ऽपि पवेदेश इति 
ठ्यवहियतत । तथा च दक्षिणा पथात्पूवदे दां गच्छन् परवप्रदेशं गच्छामी- 

ति अने। दिग््यवस्थायां तु स न भवति।तस्मात्पंत्वाईि दिगनपेक्चं सं- 
रूढम् । दिगनपेश्चया तु यथाद्वग्ये उ्यवदारो ऽच्राप्युपपद्यते । तथा 
चह कस्मान्नभवनि पचस्मिन्देशे वसतीति भाष्ये चोदयित्वा, नेष दोषो 
देशाविदषणमेतदिति परिहृतम् । नाय परवशब्दो रूदित्वाद वष्यपेश्च 
प्रत्तः, तेन दि कशब्द: खन् दे शो वत्तते । द रसामान्यं तु देशच्चब्द।द्- 
वगस्यमानं विशिनष् । तता दिक्शब्दादेशवृत्तर्विधीयमानः प्रययो 
जातो, रूढात शब्दाद्भव तीति भाष्याथेः। के विद्धचा चक्षते नायं पूव॑रा- 
न्दो देशं देशरूपेण कथयति देशश्ब्देनेव तस्याभिहितत्वात्। दे- 
शाधिकरणस्तु कश्चिद्विशेषो देशशब्दाद्रतीयमानः परवेशब्देनामि- 
धीयत विरोषावच्छेद निबन्धन इति । पतदयुक्तम्। दे शसामानाधिक- 
रण्या शङ ततिभ्यः प्रत्ययस्य: । अवद्यं दि क्ाटयोव्यैवच्छेदा्ं देश- 
चाब्ध उपादातव्य इति तत्र प्रत्ययाभवे को विषयः स्यात् । तद्वं 
पूचदेशो दक्षिणापथ हइत्याद्ावनन्यापेक्षरूढे $पि पृबादत्वे 

२९१ 
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सहज, दिङ्निमित्तमपर रूपान्तरमपि भवति । यथा स्वाङ्निमत्तो 
ऽन्यथा व्यवहारो दिडःनमिन्तो ऽन्यथा व्यवहार इति मुख्यदि ङनि- 
मित्तमष पृवादित्वमिव्युपपादिनम, यथा च दिशह्यपरोपाधकाषू- 
वादीनां त्तिः देका तदिकसस्वन्धादिति भाष्येण॥९॥ 

सम्पादयति ॥ 

अतो भाषितपुस्कत्वात्पुतरद्वाबो न सिद्धयति । 

श्मरिमनर्थ न शब्देन प्रसवः क वचिदच्यते ॥ १० ॥ 

दक्षिणोत्तराऽयामतसुलजिल्यत्न भाष्यम् । अकारः किमथैः। तसु- 
रव क्रियताम् । पव च स्वराथश्चक्रारो न करभ्यते प्रत्ययस्वरेगोड 
मिद्धः। तन उक्तं लिङ्कर्विज्चाष्टपरिमाषया दक्चिणाशब्दादप्ययं भवति। 

तत्रास्रत्यकार यर्स्यात रोपः न स्यादिति । अन्न प्रह्ययस्याकारमादिश्य 
लिङ्कविर्ष्टपरिभाषया टाबन्नाभ्यां विधावसत्यकारे यग्येति लो- 

पाभाव्रादक्चिणत उत्तरत इति रूपं न सिद्धयदिति। असदल्यकारे आक्ता- 

रखोपो न । तयोरकारस्तु श्रूयत इति । तदुक्तम् । समानायामाकृतो 
भाषितपुंस्कस्य पुब्रद्धावः।आकृत्यन्तर चेतौ भाषितपुस्को । दश्षि- 
णोत्तरा इति दिक्शब्दा, दक्षिण उत्तर इति उयवस्थाशब्दाविति। त- 
देतद्धाष्यं रूढ ठाब्दत्ते दिशि परतरादरीनां युज्यते नान्यथा। तथा हि अ- 
यमथ: । भाषितः पुमान्यस्मिन्निल्य्थ ऽन्यपद्ाथः समाश्रीयते, स स 
चाभिध्रयो नाप्यते । तस्य पदाथ आत्मा स्वभाव इत्यन्ततो ब्य- 
पदेरन भाषितपुंस्कं नाव्यभिचारात्किमनेन उयवाच्छेत। तत्तस्मा- 
सपरत त्तनमित्तलश्चणो ऽर्थो ऽन्यपदाथः। तज्ञापि भिन्न प्रचृत्तिनिमि- 
त्त सवेत्रैवं भाव्रितपुस्कता । तता ऽथस्त्रभावादिराब्देनेत्येकस्मि- 
नप्रच्रत्तिनिमित्त समथ्योद्धाषेतपुस्कना समाश्रोयते । अथै च काय- 
स्यासम्भवादभिध्रयधर्मेण नद्कचनः शब्दो भाषितपुस्क इत्युच्यते,- 
दति प्रब्त्तनमित्तस्यान्यपदाभत्वे समानायामाकृतौ यो भ।षित 
पुस्कः राब्दस्तस्य चुबद्धाव इत्यर्थो ऽवतिष्ठते । दिशिच दक्षिणोत्त- 

रति स्वाभाविकत्वादभिध्रानस्य, अस्मिन्दिग्लक्षणे ऽयं प्रसवः पुं- 
स्त्वमाभ्यां राब्दाभ्यां न क्र चिद्धषयो ऽभिधीयते ऽपि तु दिङ्नि- 
मित्ता यद्।द दो तयोज्चेन्तिस्तदा व्थवस्याद्राद्दी प्रसवमनभिधत्तः। परस्प- 

करा ` ` 
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रपिक्षत्वास्थितिव्येवस्था । य॒था दक्षिणतैलामोग इ्युक्ते कुत इत्य- 
बधिप्रतीतिः। तप्रेव तौ भाषितपुस्काविव्याङृत्यन्तर म।पितेपुर्क- 
स्वादे कस्मिन्प्रब्तिनिमित्त तद मा वात्पुंवद्धावो न भवत्यत्रासः । म- 

वेनास्नो इृत्तिमान्ने पुवद्भाव इव्यौ पसंख्या{नकं पुवद् व माश्चिय भ- 
बतीव्यमित दक्षिणोन्तरशब्दाभ्य।मतसु चाऽक।रं विनापि सिद्धः। डा 
भवत् सबैप्रत्ययो नेति विशेषणार्थो ऽकारो व्यवस्थापितः । अन्र तु 
चोदितम् । ननु च दक्षिणोत्तरेल्येताबपि उ्यवस्थाशब्द्विनि। अयम- 
थेः । उत्तरा पूर्वेति चोक्तं कुनश्चोत्तरेत्यवदयमव्रधिरपक्षणीयः। चिना 
तेन खाथोसम्मवात्तथा च दि हयप्यवध्ययेक्षन्व(त्पूवादि शाद्धानां प्र 
षृत्तेस्त्ापि उ्यवस्थाशब्दत्वामेत्यस्यां व्यतव्रस्थापकतारस्त्यवाति भा- 
षितपुंस्कत्वम् । केवरं च करोपाश्रयत्वादिश्ि इत्तदै शशब्देभ्या दिक्- 
शब्दा भिद्यन्ते । अतः परमुक्तम्। दिक्शब्द काय।ण्येव न प्राप्नुचन्नीति 
नामधेयत्वेन शिशामप्रञ्त्तस्ते ते दिक्शब्दाः स्युरिष्याशयः । तत्रोत्तरं 
दिशो यद् व्यवस्थां वक्ष्यन्ति ॥ १० ॥ 

ख्दि तर्हियाण्छे दिदि वत्तनेस रू दिक्शब्दो रमणीया- 
दिष्वतिप्रसङ्् इति । यथा हि प्वाद्यः शब्दा व्यवस्थ।निमित्ता 
देशकालसाधारणा अपि यदा दिशि वतन्ते तदा दिक्शब्दा इल्यु- 
च्यन्ते । तथा रमणीयादयो ऽपि गुण्निमित्ता दि रि वत्तेमाना दिक- 
शाब्दा: स्युः । अन्न परिहार उक्तः दिशि दष्टः शब्दो दिक्शब्दः | दशं 
यो न व्यभिचरतीति. । तत्र देशकाखयोराप व्यवस्याराब्दाः पत्रादया 
चन्तेन्ते । तथां चाभेद्रेन दिक् शब्देभ्यो दिग्दे शाकालेषु वत्तमाने$य इट्यु- 
स्यत् इति, कथं दिद्ायान उ्यसिचरतीव्युक्तसिखेतद्धाष्यं सअबथ- 

यितुमाद । । 
= क; कः „0 क! = ® न~ € दिक्शक्तेरभिधानेन नियतं दिशि दशनम् । 
पुवादीनां यथा पषटनीतितस्याप्रधारणे ॥ ९९१ ॥ 
शक्तिग्रहथोान तत्राथ।न्तर!नपेश्चरूढ।नां पूवादिशाब्दानां भ्रच- 

त्ि्रेणकाखयोस्तु तदुपाधिस्वाह्यत्रस्ः निमित्तत सूचयति नथ. च नि- 
यतम्रव्यभिचा र दिशि शब्दानां प्रयोगः! देशकालयोस्तु व्यत्रस्थार्नाम- 
तत्वेन रूढः प्रयोगः।पवा दिगित्युक्ते नामधयत्वेनान वधिरूढप्रलीतिः । 
पर्या घट इति, कत इत्य वधिमयेज्ञते । घरणब्दाचच. स्वाथ $त्रगते तदुपरि 

$: 
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व्यवस्थां गमयति पूषशब्दो न तु तस्य नामधेयम् । तथा दिकशब्देऽयो 
देशकालशराददानामषां भवति मेद एव, सौदरयास्वमेदाध्यवसायः। न 
ह रूटाना नामत्तकः सह भदः सम्मत । तथा च दिक्छशनब्दभ्या 

दे ग्दशकारेष्वित्यत्र प्रवाद् शब्दानां कायभावन विवश्चितत्वाद् शब्द 

ग्रहणसामश्यौद् दिक्शब्द इव शब्दो येषामिति देशकालप्रृत्तयो रू- 
पसाम््द्श्ष्यतस्त । सरशना च चाब्दाना काच्द्धष्य स्वमात्राानय 

तेव शक्तटेदयते । तदयथा षष्टिभूतः ष्र्टिक इति जीवितपरि- 
माणे प्रतिपाद्ये काठवाचिनियमेन संख्याशब्दः षाष्टशुड्द्ः। 
त्था च कालाधिकारविहितं प्र्ययसुत्पादयति तमधी- 
शो भतो भूतो भावीति। इत्तिविषये न षष्िशब्दो वाक्यसङ्धन्याराब्े 
$पि नियतं कारसद्न्येयमुपाद त्ते शब्द शाक्तेप्रतिनियमादतो हि शब्द 
(द्विषरिव्ययं)? च कारो जन्मनः परिमाणं प्रतीयते। न च इत्तौ काट 
वचनः प्रयुज्यते येन तत्सामानाधिकरण्यात्कालच़त्तित्वं सद्धन्याराब्द- 
स्यापि परक्रियतेति, मासादिशब्द वत्पदान्तरानपेक्चः काटे परपञ्चोऽय 
रूढः । तथा च तदस्य परिमाणमिव्यत्र जीवितपरिमाणे चेद्यनथैक- 
बचनं कालादिति सिद्धत्वादित्युक्तम । यो हि षष्टिविषीणि भूतस्तस्य 
घशि्जीवितपरिमाणं भवव्येवत्युपसङ्कम्यानेन नाथः। नचैवं रमणीया- 
दिष्वतिप्रसङ्गस्तेषाङ्काठे नियतत्वस्याप्रतीतेः। प्रयुक्तानां चदमन्वाख्या- 
नमिति लौकिकी प्रतीतिरनुसन्तैव्या। तथा चोक्तं अनभिधानाद्रमणी- 
यादिषूत्पत्तिनै भविष्यतीति। तदेव यथा षष्टिशब्दः सद्धन्यारब्दः स- 
इन्येयविषयो व्यवस्थास्वभावात्काठे सद्धयेये रूढः। तथा च पूवादि- 
शाब्दो यत्र देदो काठे च व्यवस्थावचनो $पि दिशि अभावानियमेन 
रूढ इति युक्तं उक्तं दिरो यो न व्यभिचरतीत्यथः । इत्थं च दिशि 
नियतत्वाल्ययोगस्य, समानायामाङूतो भाषितपुंस्कत्वाभावात्स्ैब्न- 
तिमा इत्युक्तम । व्यवस्थायामसंज्ञायामिति तु सवेनामसंज्ञायायव- 
धिनियमानुगमादिग्देरकारुवचना अपि पूर्वादयो विशेषणविशेष्य 
न्ते । तथा हि अवधिना ऽये प्रतिपादितो रूपावच्छेदः पूबादित्वम्ः। त- 
स्यानुगमो ऽस्ति । देशकालयोरिव दिषु ् यवाथिताथाभिधानात्पूवैरा- 
व्दादवधिसिन्नामेवावस्ितां दिशमाह । अवधिरूपाधित्वेन स्पृराति 
यथा शोणशब्दो खोहित एवार्थे वत्तेते । अथ लौहिव्यं प्रब्रत्तिनिमित्त- ` 
त्वेन चापेक्चते। कष्णशब्दश्च भगवति वासुदेवे वत्तेते। न च कण्णं गणं 



तृयक्राण्डम् | १६५ 

निमित्तत्वेनो पादन्ते। तदित्थमन्तभौवितावधयो दिकशब्दाः पूर्वादयो 
रूढाः । देराकाल्योस्तु शराब्दोपात्तावध्यपेक्ा, इत्येतावान् विरोषः। 
अवधिनियमस्तु समान इति व्यवस्थायामित्यपि विदेषणादिग्वाचिनां 
पूबोदीनां सबेनामसंज्ञाका्यं प्रवसैत पव ॥ ११ ॥ 
इदानीं कायोन्तरमपि दिशः प्राह ॥ 

छ(याभाङ्वां नगादीनां भागभेदः प्रकृरपने । 

अतद्धमंस्वरभावेषु भागमेदो न कर्पते ॥ १२॥ 

छाया निराखोकः । आभा आलोकः । दिनकरकरोत्नोजतः प- 
यैतशिखर पको, बडुलच्छायाच्छुरितश्चापर इत्यवयवविभागः, छाया- 
तपाभ्यामुपक्षितो ऽसत्यां दिशि न कल्पते पूवांपरावधित्वाभावात्तदु- 
पाधिकावयवनानात्वात् । तथा ह्यविषहमानः स दिगुपाधिको धमे 
पूवोपरादित्वं येषां मूत्तौनामथोन्तरेष्वेवंविधावयवमेदाभावात्तदुपा- 
धिकावयवनात्वाभाव इति दिक्सम्बन्धनिमित्तो $वयवभेदो ऽपि 
दिग्लिङ्कमित्यथैः ॥ ९२॥ 
`  क्षथाहि मूर्तानां प्रथमत एव भागभेदः प्रकल्पते दिगायत्त 
इत्याह ॥ | | 

परमाणारभागस्प दिशा भागो विधीयत । 
भागप्रकट्पनाशक्ति प्रथमान्तां परचक्षते ॥ १३ ॥ 

अङृतक्षतानां नित्यानां निरवयवानामपि परमाणूनां पाश्वे चतु- 
छटयसूधष्वोधोभागरूपं च दिशा परिकल्प्यते । न हि परमाणोरभागस्य 
वास्तवो भागमेद इति दिगादहित एव सः। तथा च तत्रस्थः षड्भि 
चरमाणुभिर्योगो भवति! सति च योगे दचणुकादिक्रमेण कायेमाजा- 
यते। ततश्च तल्लापि पूवापरादिव्यवहारः। असत्यां तु दिरि षडभिर्यो- 
गे ऽपि निरवयवस्यापि तस्याणुमाजक इति स्थुलावयवस्य ग्युत्पत्तिने 
स्यात्तस्मादुत्पत्तिप्रकृतिभागसमारोपे प्रथमा दिशामेव शक्तिरिति 
दिग्भिः सर्व पदाथो सूत्तो भागमेदभ्रकल्पनेनोपक्रियन्ते । अन्ये नगा- 
दीनां सावयत्रानां छायातपाभ्यां मागसेदः प्रकल्पते। येषां तु निरव- 
यवानां छायातपनिमित्तः स न भवति तेषां परमाणुनां दिङ्निमित्त 
इति व्याचक्चते। तथा हि यत्र निमित्तान्तरं नास्ति तत्रातद्धमेसु निर- 



कि 

१६६ सरीके वाक्यपदीये। 

बयवेषु दिशां व्यापारो, यत्र त्वन्यन्निमित्तमरसिति भागभेदस्य क्षापकं 
छायातपादिकं सावयवादीनां पवैतादीनां, तत्र तदेव भागमेदव्यवहा- 
रप्रवत्तेकं, पतस्मिन्प्रथमनश्छोकेनोक्तमदिग्व्यापारस्तु दितीयणश्छोकेन 
कथितः। तथा हि यतो निरवयवत्वाच्छायामादिको भागमेदप्रकस्पको 
तोत्र परमाणो दिकपदार्थेन भागो ऽभिधीयते । भागव्यवहारः पू 

वादिकः प्रवत्तैत इत्यथैः । यदि वा यथा हेत्वन्तरकृतो भागभेदव्य- 
वहारः पवेतादिषु, परमाणुष्वपि छायातपाभ्यां संयोगविभक्तेषु निमि- 
त्तान्तरमेषणीयम्। तयदिति दृष्टान्तो ऽयमुपन्यासो ५यमहमहमिकया 
कृत इत्यपरे व्याचक्षते । तदेतत्सवैमयुपपन्नम्। तथा हि ये घटस्थैक- 
स्मिन् पाश्वे सूयैरदमयः पतन्ति ते तदेशे: कपारैरेव सम्बध्यस्ते । 
तद्न्यपाभ्व च छायया कपारानामेव संयोग इति घटस्य च्छायातपा- 
भ्यामसम्बन्धः। अथ तदे शत्वात्सन्निदितमवयवि द्रव्यमपि सम्बभ्यते। 
तदभिन्नदेरशत्वमवयविनो न स्यादातपेन संयुक्तत्वात्संयुक्तशचेद वयवो 
$पि वावयवीति तलापि छायादिसम्बन्धो ऽवयवानामेवानेन न्यायेन। 
तल्लाप्यवयवान्तराणामिति परमाणुपयैन्तं न । ततश्च दिव्यसन्वन्धा- 
देव परमाणुवर्स्थूखो ऽपि पद्ाथैः पूवांपरादिभागसुच्चनीचत्वादित्वं 
च धतिपद्यते। तथा च निभोगात्मकता तुस्या परमाणोधेटस्य चे- 
त्यादि वक्षवयेव ॥ १३॥ 

ननु खत एव पद्ाथौ विदिष्टसंस्थानाः प्रसवन्ति, क एषां दि- 
क्कृत पकाक र इत्यारा ङूः्याह ॥ | 

अदेश्षाश्चाप्यभागाश्च निष्कमा निर्पाश्रयाः। 

भावाः संसाभरूपात्त श्क्तिमेदः भरकट्पते ॥ १५ ॥ 

प्रकट्पते, विभूनामाकाशादीनां नास्ति देः पृथिव्यादीनां तु 
मूत्तोनामवयविनामात्मभूतदे याभावः । उभयेषामपि च कल्पिता दे- 
छाः संयोगिनः समवायिनश्च। पवं सखतः पदार्थानामवयवा न सन्ति, 
कदिपितास्त्वथोन्तरभूताः सेसर्गिणः। अवयवभेदाभावाच्च करमो ऽप्य- 
मुख्यभेदाधिष्ठानत्वात् कमस्य । तथा अविद्यमान उपाश्रय उपाधि- 
त्वाभावान्यथात्वापादको येषां ते निरूपाश्रयाः । एवं भूता अपि च 
भावाः ससागेंरूपोपरहितेन राक्तिभेदेनासत्यपि स्वरूपान्यथात्वे न प- 
तीयन्ते। तथा ह्यपरया दिशा योगासम्बन्धाविरषे ऽपि कथिदाधा- ¦ 



सृतीयकाण्डम् । १६७ 

रतां च प्रदिश इति दिङ्निमित्तो देशन्यवहारश्च।पवं च देशाः सम- 
बायवशेन तिरोहितभेद इति भागे ऽवयवमेदश्चं व्यवाहियते। तद्रेन 
च कमेण चोत्पत्तेः । कमावभासो गुणादिभिश्च समवायाद्धेदापोहे 
बिशिष्टावसाय इति संसर्मिनिमित्तो भावानां व्यवहारः । आत्मा तु 
तेषां तजर योगास्वभावः॥ १४॥ 

तदेवं यथदेरादिकायैमदेराद्या अपि भावाः। संसर्मिमेदभि- 
श्न: प्रतीयमानावयवो महापरिमाणो घटादिरवयवी दश्यत दति कथ 

तत्रादेश इहाप्युपपद्यत इत्याश ङ्धूल्याह ॥ 
र = € 

निभागास्सकता तस्या परमाणाघटस्य च । 
8 च क 

भागः शक्त्यन्त्रन्तत्र पारम च यत्तया; ॥१८॥ 

स्वभावभूताऽरयवश्चून्यता घट परमाण्वोः समाना । दिग्लक्षणेन 
क ५ ज (~ ५ 

शक्तिविजञष्रेण तु प्रकट्पितपोवोपयोः स्वाधारभूना पव समवायव- 
शादाविवकेन भासमानाः शक्तिनिमित्तत्वाच्छक्तव्यपदेरास्यामाग। 
इति व्यबह्ियन्ते । सवतो भागवत्व पकलत्वाया गाद थान्तरसम्बन्धनि- 
मित्ता च भागवत्ता न मुख्या, परमाणोरपि प्रस ङ्ात्तत्रापि परिणाम- 
कनो मुख्यो भागमेदः परिमाणस्यापि नयःघटरारवे।मेहत्वाणुत्वलक्ष- 
णस्य भावादथौन्तरत्वान्महदणुप्रययहेतुर्दिं शक्तिविशेषः पारमा 
णस् अत पच परिमाणविरषात् धरारव।चिदोषः॥ १५॥ 

नन्ववयव सम्बन्धासम्बन्धाभ्यामिव्युपाधिसम्बन्धानपक्षायाम- 
व्यरदेशं वस्तु ब्रह्मकट्पं सवै समानम् । न चापि वस्तूनामुपाधिनि- 
हितो मदः स्वरूपसमवायीत्याह ॥ 

व ज ¶ = 

यतः प्रकर्प्यते भेदो ऽभदस्तत्ापि दरयत । 
१.4 9 ऋ र # % 

अटृष्टापरात भदमता युक्ततर ।वदुः॥ ५६॥ 

अवयवेरचयविनां मेदः अवयवानामपि स्वावयत्रैः तेषामपि 
स्वा्रयवैरिति याचत्परमाणुपयन्तं प्रासिः । तत्रापि दिद्ा भागमेद- 
प्रकल्पनम् दि गाद्यनाश्चितमभदः कथ मभदायोपकल्पेत । दिग्मेदो ऽपिसू- 
येसंयोगादाहितः। ते $पि सूयसंयोग। मेर्प्रदे शमेद्।त्तन्राप्यवयवभ- 
दाभदः । तत्राप्यवयवभदामद्ः तज्राप्यवयव इति पुनादिरयवावस्थ।- 
नम् । तत्राप्येवमिति चक्रतुस्यमिद् मित्यदष्टा उरपरतिर्निष्ठा यश्य 



१६८ सरक वाकयपदीये। 

भदस्य तमनेवस्थादोषादतिङयनानुपपन्न मन्यन्त । न कवलं घनो 
भदो युक्तो भावानां यववूपाधीनामप्यन्यपिक्षणादपयेवसितो भद 
सुजरां भावमभदेन नालामात प्रकषः। तदेव तु देशदिमेदस्य भवेषु 
स्वत उपाधरवशादप्ययोगाद्यव्हारमात्रं स्तेन रूपेण मश्च 
य। पन्हवमिति निगमयि्यान चेतन्यत्रदित्यादिना॥ १६॥ 

सम्प्रात व्यापकत्वामूत्तत्वे दिराःप्राहं।! 
“ॐ क, 5४4 

पवर तस्य कायस्य दशनाद्रयुररष्यत। 

विमुत्रमेतदेबाहुरन्यः कयेव्रतां विधः ॥९अ॥ 

न्यनिरेकाद्श्े धृवोदितस्य कायस्य सवेत्रिकत्वाद्यापिनी 
दिग्निभुर्त्रभावा ।अमूत्तानां तुं शरीरेण।मवयवेविततदेब्याक्तिच- 
भुः्तम ॥ १७॥ 

इदान परूवोक्तं नेगमर्यात । 

चेतन्यव्त् स्थिता लोके दिक्कःलपरिकस्पना । 
प्रकृतिं प्राणिनां तां हि को ऽन्यथा स्थापयिष्यति ॥९८॥ 

सन्नपि हि पदार्थो यावन्न संत्रेयते तावदप्रा्तत्वदेव नाथंक्रिया- 
यां प्रयुज्यत इ।त चेतन्यं ज्ञाने स वेव।दिभिर शाक्या पहवम् । आत्मा चेत्त- 
तन्यम् । यथाहुः संख्याः, चतन्यं पुरुषस्य स्वरूपमिति। तच्चाद्चाकयाप- 
हवम् | नद्धदनुपपद्यमानभदापि दिक्कारयाः परिकल्पना यथाघ्रतीति 

रूढा । भावानां हिं परमाथत: पूर्वोक्तमेद भयेन मेदामेद भावादिरूपेरयो- 
गादना दिप्ररूढाविद्यावद्चादिविन्नो ग्यवहारो रूढः प्रञजत्ति स्वभ।वमिव 
व्यव्रहतणां प्राप्त इनि तद्धिद्धिरपि तथा तच्व्वदिभिरन्यथा व्यवस्था- 
पयितुं न पार्मते। तथा हि चेतन्यं स्वभावभूतम्। पतं सर्वव्यवहाराणां 
पूपरादिन्वेन दिक्काकाव्रपि रूढो भावन्नरेणायेक्रियाकेष्पत्चेः प्राणि- 
त्जेमेव विश्रेतेति प्राणिग्रहणमेव सूचयति । (यनियति)?उयवहारे च 
यथाप्रतीनि पदा्थप्रतल्याख्यानं न युञ्यते॥१८॥ 

यस्मात् ॥ 

सङ्राःव्यवहाराणा प्रङ्कतः स्याहद्रपयय। 

तस्मात्पजन्निमान्भाव।न्पुनरेवागलम्बते ॥ १९ ॥ 
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दठारषटफला व्यव्हार: प्राङ्मुखो ऽन्नानि भुञ्जीत, अपराहि भाखं 
कयो दित्यादयः, प्रत्याख्याने दिङ्कालयोनै कल्परन् । रकृत: स्वा- 
भावरूपरूपतां प्राप्ताया दिक्ारकर्रनाया विपयेय, वैपरीत्ये, अपूव 
पराद्निमिलत्तवे ऽङ्गीक्रियमाणे मिश्चीभावो ऽनवस्थितत्वं प्रत्यक्षागमङू- 
डानां सन्ध्योपास्रनादिरूपाणां व्यवहार णां स्य।न्तस्माद्यद्यप्यपरूवोपरं 
हीयं विश्व, मूकसिनः क्रिया नतश्च, तथा ऽपि विद्धान् व्यवहार पातितः व्य- 
कप्रपञ्चाचभास्नो ऽपि प्रपञ्चमवलम्बन पच, इमान् दिककालप्रकारा- 
नयोन्बोधकानां सोपन्यासेन निर।कुवेन्नप्यवलम्बते । तदु पाचिप्रत्य- 
यस्यानिवा यत्वात् ॥ इद्धव चनेन नावयव्यादिरप्यथः $ङाक्यपरत्या- 
गो व्यवहारे इति दशयति । त्यजन्नवलम्बत इनि । खमानक।टत्वन 
त्यागाबलम्बनयोरतिरायोक््या युगपद्िरुड।स्याथांभ्युषगमात्परस्य 
स्ववचनविरोधं ध्वनयति ॥ १९ ॥ 

यथाच कालो ब्रह्मणः राक्तिभवेषु प्रतिवन्धाभ्यनुन्नाव्याषा- 
रो ऽध्यस्तनानात्वासथा दिगपि स्वोपाधिभिन्ना पूर्ापरादिभावम- 
द्व्यवहारनिषन्धनीत्याह ॥ 

तस्यास्तु शक्तेः पूत्रादिभंदो भावान्तराश्रयः। 
५१ ` 

भिन्ना दिक्तन भेदेन भेदायेवापकर्पते ॥ २० ॥ 

स्ता स्वैरुपाध्रिभिर्भिन्नेति सामान्येनोक्ते ऽपि पूवादितया चि- 
शेषरूपेण सेदः पुनि दा पात्तः । सूयेसंयोगश्च भावान्तरव्याख्यातः । 
मेष्यै तत्तद्धिराषणोपरक्तविज्ष्यप्रत्ययजननायेत्य्थः । अवध्रा- 
रणेन भिन्नविोपष्यप्रत्ययकाल पवोपाधिकं मदं समवलम्बते न।- 
भ्बद् स्वतो मिन्नादिमित्याह् ॥ २० ॥ 

इदानीं दि डरीर्नामत्तं शाख कायैमाह ॥ 

अवधित्वन वापक्षायोगे दिग्छक्षणो विधिः| 

पूवेमरस्यात षष्टयेव दृष्टा धर्मान्तराश्रये ॥ २१ ॥ 

इदमस्पात्पञे परमत मयददइरूपणपक्चषण दख{कक चाय, 

तन्व शब्दाय [द्ग्यागखक्चषगापञ्चमा व्द्यषविषया । कथं तद्य व- 
षय षष्ठा दश्यत इत्याह । पूत्रमस्यति ष्छयेव ट्रेत्यद् । अवध्यव्- 

२२ 
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धिमस्सम्बन्धे ऽेक्षिते पञ्चमीति तया षष्ठी तत्रैवापवाद्वाद् बाध्य 
ते । धमौन्तरस्यावयवत्वस्य त्वपेक्चायामवयर्विन षष्ठचेव भवति पूर्व 
कायस्येति । न ह्यावधित्वेन।वयविनो ऽवेक्षिति दिभ्योगपञ्चम्या अवि- 
षयो $यम् ।अवयवाक्यविसम्बन्धेतु न पञ्चमी कि त्ववध्यवधिम- 
र्सम्बन्ध । अत एव चाचयवान्तरापेक्चा । अवयवान्तरस्य तु पवेतति- 
सम्बन्धिभेदाद विरोधे विभक्तिद्धयो पर्कत्तः । समास्रचष्कि पकदे्ि- 
नत्यवयविपरिग्रहे हि पुवता नाश्रीयते ॥ २१॥ 

शब्दव्यवहारे त्वपृवादिभावः पवौदिदिङ्निभि्तो $याना, 
न स्थानर्निमित्त इति नानर्वास्थत इत्याह ॥ 

पूर्वादीनां बिषयांसो टष्टश्चावध्यसङरे । 
टञ्त्रेतदस्येव्येतच्च लिङ्गं न व्यतिकीयेते ॥ २२ ॥ 

अवघरेरपेश्चणीयस्मा सङरे अमा नियत्तभावे पू्दीनां विप- 
यौसों दष्ट इति, व्यवसित एवायं व्यवहारस्तथा हि, यद पेक्ष्य पवेत्वं 
व्यवहियते तदेवापक्ष्य तस्यवापरत्वमिति परत्वापरत्वे दि- 

कृङूते अनियते पतर । अस्य वैशस्य ऋज स्पष्टं मुरं इव्येतद पि दिको 
लिङ्घं न व्यतिकीयते । अवधेरेवानपेक्षणाद वध्यपेक्षा्यां हि सा- 
ङ्ःयै सम्भाव्येतापि । अवधरनवस्थितत्वान्न चान्न छिङ्घे अवध्यवे- 
छ्वव्यग्यतिक्ीणौ एव दि ङः । इत्थं च स्वाङ्गादपि व्यवश्थयने ऽवधि- 
नियमासाङ्कयैमेव । रष्राद प्रयोजनस्तु उ्यव्रहारो ऽनादिसिद्धादिवय- 
समस्प्रयोगाख्यावधिनिबन्धनदिग्डयवस्या नियतः पवेषणीय इति न यः 
कश्चनावधिराश्चरयच्मयः ॥ २३॥ 

एवं तावदूबाह्याथनयेन दिकसमथिता । इदानीमन्तः क्षेपनये- 
नाह ॥ 

अन्तःकरणधर्मो वा बहिरेव प्रकाशते । 

अस्यां खन्तवेहिभीवः प्रक्रियायां न विद्यते ॥ २३१ 

अन्तरव खितं करण व्यापारो यस्येति चतन्यमेवेच्युच्यते । 
तस्य हयानाद्यविद्याचशात्स्वरूपनिष्क्वैणदमिंति बहिराकारावभासे 
$पि परमाथतो बाह्यस्याय।गात्स्वभाव च जगत्प्रत्यवमासते इत्य- 
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स्तरवस्यितस्परेव व्यापारस्तथा च वक्ष्यति “दोः क्षमा वायुरादित्यः 
स।गराः सरतो दिशः । अन्तः करगातत्वस्य भागा बहिरवस्थिताः "1 
इति।तस्यान्तः करणतत्वस्यायं धर्मो बाह्याथानपेक्षो ऽविद्याव्रात्स्व- 
भावभूतो $बभास्ः, एवे पृवाद्याकारेण बहिरध्यवस्रीयत।असति वाद्ये 
कथं हिरित्युच्यतेःइति चेदाह । अस्यामविद्यावरादवभासस्येव बा- 
हात्वावभ।सरूगया करगनायामन्तारूपता बह्।रूपता वचनसमुद्य्रा । 

पराचुरोध्यनुश्रतिमासवदोनेवमुच्यत इत्यथः। असति हि बा्ये तद- 
पेश्चमान्तरत्वमपि मुख्यमिति काल्पनिको ऽन्दकेहि भोवः।पवं च पृत्रौप- 
रत्वमविद्याध्यस्तं भावेषु अन्तारूपेषु अनादि पिथ्याभासवासनालक्ष- 
गान्तःकरणधमेरूपं चकास्तीति न वाद्या क चिदि गस्ति ॥ २३ ॥ 

अतश्चैकत्वनानात्वाविचारो ऽपि निष्फल एवेत्याह । 
एकत्वमापां शक्तीनां नानासं षेति कस्पने । 

अवस्तुपतिते ज्ञाता सत्यतो न पराख्डशेव ॥ २४ ॥ 
नानो पाधिरूपाणां पवादित्वेन भिन्नानां दिक्शक्तीनां सुख्यमेकत्व, 

उपाधिमेद्।न्तु नानात्वम्। मुख्यमेव चानादिसिद्धमेकत्वं, नानात्वं भि. 
जकायोजुमेयमिध्येते ढे कल्पने अवस्तुपतिते। दिशः परमा्थतोऽवस्तु- 
स्वाद्धज्ञाननये व्यतिरिक्त वस्त्वभावादिद्यवस्तुविषये, वुद्वा परमाथ. 
तोन विखारश्धीये इत्यथः । यथाप्रतीति व्यवहारसिद्धेः । अत 
पव सम्वेद्यमानत्वम् । प्रतीतिमेद?्तच्वं अभिपरेत्याखामिति बहुत्वन 
निर्देशाः ॥ २४॥ 

न च पदाथावचारे कि चित्प्रयोजनमस्ति | तथाहि ॥ 
अः । 

विक्रर्पःतीततच्वेषु सङ्कता पानेवन्धनाः । 

भावेषु व्यवहारा ये छेकस्तत्रा नुगम्यते ॥ २५ ॥ 
इह पद।थेस्तीथिकपरिकटिपतनियतसङ्कतपरिघरित शा रीरा- 

स्ते तीर्थिकपरिकद्पितान्विकट्पानतिक्रम्य भावतो वत्तन्ते। न हि भ्र 
तिद श नदर्शितविरुद्ध रूपयो गवत्वं भावानाम् । तस्माद् विचांरितरमणी- 
या लोकसिद्धाः पदाथः समाश्रयणीया विद्धद्धिरपि । अतोऽलं 
रतिष्ठितनिमिचेः वकंविकल्येस्तथा च लोके प्रसिद्धा दृश दिश्चः 
शखिद्धाः ॥ २५॥ 
तकंविकस्पैस्तु मेदामेदो ऽपि न व्यवतिष्ठत द्याह ॥ 
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नेकत्वमस्ति नानात्वे विनैकत्वेन नेतरत् । 
परमार्थ तयारेष भेदा ऽखन्तं न विद्यते ॥ २६॥ 
अन्योन्याश्रयश्च रूपस्य कासिद्धावितरासिद्धप्रसङ्क शति दि- 

कामेकत्वनानत्वे न व्यवतिष्ठेने । व्यवह।रे गजनिमिलतेन तु यथात्र 

भासं लौकिको व्यवहारो रूढः । परमाथविचारे तु परस्पर्रतियो- 

गिनोभदामेदय)रप्यसत्यता, मुख्याभिन्नस्य परस्यैव तत्वरूपत्वा- 
दित्यः । कि च परोपाधितया शक्तिदिंगित्युक्तम् ॥ २६॥ 

श्राक्तेश्च भदामदविचारा न सन्तीन्याह ॥ 

न शक्तीनां तथा भेदो यथा श्ाक्तपतां स्थितिः । 
नच छोकिकमेकत्वं तासामाघ्ु विद्यते ॥ २७ ॥ ` 
शक्तिमतां खतन््राणां पदानां पृथगवावधारणाद्धेदो नि- 

अधीयते न शाक्तानामाधार पारतन्ञ्येणावभासमानानामस्मादाधारात्प- 

रतश्च मेदः प्र्यक्षसिद्धः। न चापि खतन्व्रस्यारक्तिमतो यथा मेदो, 
चटादरेक्तव खाकभ्रसिद्धं मेदावभासत्तथा शाक्तमनां कयनाना- 

स्वोक्नी यमानभेदानां स्वत आधागच्चामेदो ऽस्तीव्यनि्बाच्या पव 
मदामेदाभ्यां सवौ: शक्तयः । अत॒ पवाविद्याक्तिब्रह्मणोभेदे न 
वैता पत्तिः ॥ २७ ॥ 

यदुक्तं नेकत्वमस्ति नानात्वमित्यादि तदेवाञउ्यवख्ितस्वन,नि- 

गमयंस्ताकिकाणामेकवत्तावलम्बनं न युक्तमित्याह ॥ 

नेकत्वं व्यवतिष्ठेत नानां चेन्न कर्पयेव् । 
नानासं चावहीयेत यथ्ेकत््रं न करपयत् ॥ २८ ॥ 
प्रतियोगिभूतं नानात्वं यदि बुद्धया न कल्प्यत् नाश्रयत 

पकत्वं कतृ, तदा न स्वरूपमनियतं रमेत । पवे नानात्वमपि यदि 
प्रतियोगिभूतं नाश्रयेत् तदा तदपि ना्तिष्ठेतति षपरस्परापेक्षत्वा- 
दैनयोनैंकत्वाद्यवस्यातुं पायते श्त्यविचारेतरमथीया दिगान्नवथणी 

[> क) [ $> 

या खाकक।त सद्धन् ॥२८॥ | | 

इति श्रीमूतिराजतनयहेखाराजङ्ते प्रकीणेषकज्ञे 
दिक्समुदेशः षष्ठः ॥ 



त्मा यकाण्डम् । १७३ 

नेरन्तरा ऽधस्तात् दिक् साधनमिति दिशो $नन्तर साधनमु- 

दिष्टं लक्षयितुम!ह ॥ 

स्वाश्रये समवेतानां तद्रे बाश्रयान्तरे । 
क्रियाणापमिनिष्पत्तो सामर्थ्यं साधनं विदुः ॥ ९ ॥ 

क्रियानिडेत्तौ दठ्यस्य शक्तिः, साधनं साध्यते ऽनेन क्रियेति 
भाष्यक्ारग्रश्नयो विदुः । तथ। हे गुणः साधनांमति भाष्य उक्तम। 
शक्तेरोवात्राधारपारतन्त्रयादन्यस्माश्च स्वाश्रयस्य भेदकत्वाद् गुण- 

शब्देनाक्ता कद्। ख्याताभिहितयोभावयोर्भदाभिधानध्रसङ्गदेतुः । य- 
द्वाष्यं क्रियाभिनिडेत्ति प्रति स।धनभावमुषैतीति तदन्यत्राह । नित्य- 
व्यस्य साधनत्वे (कदा सा)?च्छाक्तिव्यधानाश्चयेण भवितव्यम। शाक्य 
हि दभ्यं साधनं, नतु निराधारा शक्तिः सम्भवति । परोक्षे लिडिव्य- 
ब्रापि यदि गुणसमुदायः साधने, साधनमप्यनुमानगम्यम् । अथान्य- 

द् गुणेभ्यः साधनं, मवति प्रव्यक्षपरोक्षतायाः सम्भव इति यद्धाष्यं 
तदेवं नेतव्यं, शक्तेनित्य परोक्षत्वात्त | क्रियावद्धियेषरणमग्यमिचारादयु- 
क्तमिति परोक्षताविशेषणसामथ्यात शाक्या विाटद्रभ्यं ख।धनमु- 
पन्यस्तम । एवमु पस ग।च्छन्दसि धात्वथं इति साधने यद्धव्हिङ्स- 
ङ्न्यायां शिन इति भाष्ये साधनशक्तिविशिष्टे दव्य इति व्याख्ये- 
यम् । तथा हि धाताविव्येवोक्ते शाब्दे बइत्यसम्भवात् क्रियाप्रतिपत्तौ 
सिद्धायामर्थग्रहणाद्धातुक्कनो ऽथ इति समासरप्रतिपत्यथै दव्य 
माञ्चितम् । वस्तु पयायो ऽथेराब्दः। द्रव्यस्य च स्वरुपेगा सिद्धस्वभा- 
वत्वात् क्रियायाः करणानु पपत्तेः, कमोदिकारकरूपेणैव तस्य करण - 
रवम् । क्रिया हि कारकाणि करोति तद पेश्च्वात्तदवचवहारस्येोति साध- 
नात्मना'द्ग्यस्यक्रियथा करणादेवमुक्तम् । चातुर थैः प्रयोाजनमस्यदयेत- 
त्तु भाष्यव्याख्यानमयुक्तम्। पतं हि शक्तेरेव क्रियास्राष्यत्वेन प्रयोजनम 

 तिदव्यं न प्रव्याय्येत। यत्त साधनं वै द्रव्यं, नच द्रव्यस्य प्रकषोपकर्पौ 
स्तः।द्रव्य द्रव्यप्रकषेव्याख्यानम। भाष्ये द्रव्यस्य साधनत्वाभिधानं त- 
चछक्तिराक्तिमतोर्भेदाविवक्षयेलयवगन्तव्यम् । तथाह तिङन्तक्रिया- 
साधनाभिधायिनः प्रकते प्रत्यय इति, शाक्तिः क्रियाटक्षणकायांनुमे- 
या कायद्धारणेवे प्रकर्षकायेम् । प्रकपें प्रत्ययस्य स्पष्टसङहे द्र- 
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व्याधारत्वशक्तेः कायेमुखवत्कारणभूतद्रव्यमुखेनापि कथं न प्रकषे 
इत्याराङ्ध द्रव्यस्य तदभाव इत्येतद् भिधातुमेतदुक्तमिति व्यतिरेको 
ऽनादतः । तत्र कवृक्मेणोः क्रिया समवैतीति स्वाश्रयसमत्रे तक्रिया- 
निभ्पत्तौ तयोः, क्तादिषृतां करणादीनां तु पराश्रयसमवेतायां क्रियायां 
साधनभावः। न हि करणादिषु क्रिया समवैौति। क्रियाणामिति व्य- 
क्िभेदापेक्षं बहुवचनम् गुणक्रियापेक्षया वा सर्वेषां खाश्रयसमवेत- 
क्रियापेक्षं साधनत्वम्। गुणक्रियायां हि कन्तारः सर्वे। अकिञ्चित्करस्य 
साधनत्वानुपरपत्तेः । अत पव करणं कारकमित्यादिसाधनसामा- 
नाधिकरण्योपपत्तिः । इत्थं च क्रियाणामिति बहुवचने सखुष्ु गमितं 
भवति। कतेकमेस्था तु प्रधानक्रिया करणादीनामाश्चरयान्तरसमवेता॥ १॥ 

कथं पुनरेतद् वगम्यते शाक्तिः साधने न पुनद्रेन्यमित्याश्य- 
ङ्ह । 

शक्तिमात्रासमूहस्य विन्वस्यनेकधम्भणः 
सवदा सवेथाभावात्क चिकि चिद्विवक्ष्यते॥२॥ 

घटादयो भावा विश्वराब्दवाच्याः ते च तत्तदुदकाहरणादि- 
का्य॑साध्रेकानां राक्तीनां समूहरूपाः! अत एव ताः शक्तयः तन्न मा- 
भागा इति शक्तिसमादारमाच्रं घरादयः । ताश्च राक्तयो ऽनेकवि- 
ाः। काथित् स्वहेतोरेव देवात् भवन्ति, आशध्रयादिनारं मस्वेव नच 
विनङद्यन्ति। यथा बोधप्रदीपानां प्रकाराराक्तयः। काथित्पौरषे ऽप्य- 
न्तः सिता एवाश्रये निरुध्यन्ते । यथा बाधादिरक्तयः । ता हि सम- 
भ्यासेन दण्टद्र व्योपयागेन जायन्ते। अन्याः सत्यो वा अपरपुरुषप्रयत्ेन 
विध्वस्यन्ते। यथा विषस्य मारणशक्तिः। वीजस्याङ्कुरजननदाक्तिः। अ- 
न्याः प्रमावातिदशयवता विपरिवव्यन्ते। यथा योगिना सवेभावानां रूप- 

 परिद्ृत्तिराधीयते । काश्ित्कारुपरिवासेन व्यज्यन्ते । यथा धमोध- 
मेशक्तिः फट्द्ान इत्याद्यनेकविधमुन्नेयम् । एवमनेकस्वभावत्वे चक्ति 
समुदायस्य विचित्रे कार्ये यथाशाक्त भेदविवक्षायां प्रतिनियतसाधन- 
मावोपपत्तिः। दव्यस्य तु साधनस्वे तस्यैकरूपत्वात् कायैवेचिच्यं न 
स्थादित्यथः। तदुक्तं भाष्ये गुणसमुदायः साधनमिति) प्रधानक्रिया- 
या पकेकदाक्तिसाध्यत्वाभावात् समुदायग्रहणम।गुणक्रियापेश्चया तु 



तृतयिकाण्डम् । १७५ 

प्रयेक शक्तेः साधनता । तस्याश्च प्रधानक्रियापेक्षया वैचिच्रयात् । 
कमोकमाोदेविरूपताया वा प्रत्येकं साधनत्वे ऽपि स्ममुदायग्रहणं श~ 
तीनां साधनत्वेनास्ां मेदादेकस्य काये मेदोपपत्तिव्याख्यापनाथेम्। 
तेनानेक शक्तेरपि पदाथैस्य सव्येव तथा स्थान ऽपि का चिच्छक्तिः छ 
चिदुद्भूता विवक्ष्यत इति घरं पद्य घटेनोदकमानय घटे उदकं नि- 
घेदीव्यादिकमेकरणादिभावो नियमेनोपपदययत इति न कारकसा- 
ङःयेप्रसङ्गः । द्रव्यस्य त्वेकस्व भावत्वात् कमेकरणादित्वं नोपपद्यत 
इति गर्मङूतेयमज्र शाक्तिः शक्तेः साघनत्वे बोद्धव्या ॥ २॥ | 

नयु च यत्र सन्ति राक्तयः तन्न युक्तं यत् नियमेन विवक्षा । ₹- 
इयन्ते पुनरसत्यस्तत्र कथं तासां विवक्षा । तद्यथा शाक्तिमादधाति 
शक्तया साधयति शक्त्या वतेते शाक्तेव्यभ्येतीति । न हि शक्तेः इए 
क्त्यन्तरयोगः अनवस्थापातात् । तथा घनविना करोति घनाभावो 
न युक्तं इति निरूपाख्ये भावे का शक्तिः । स्थाल्यां पचति स्थाल्या 
पचति स्थाल्याः पचतीति च सम्मवनधारणोपकारा स्थारी कर- 
णाधिकरणमिन्ना कथमिलयाराद्याह । 

साधनव्यवहारश्च बुध्यत्रस्थानिबन्धनः। 

सन्नसन्वाथरूवेषु भेदो बुध्या प्रकर्प्पते ॥ ३ ॥ 

विवक्षारूपाया बुद्धेः शब्द निमेत्ता ये ऽवसथाविदोषाः प्रतिनिय- 
तशब्दानबन्धनाः तदाश्रयः कजाोदिकारकव्यवहारस्तथा दि । निरू- 
पिते ऽथ शब्दप्रयोगाद्यथानिरूपणं दाब्दोपपत्तिः। निरूपणं चानपेश्ष्या- 
पि बाद्याथं स्वातन््यपरिकट्पापतिनम् । ज्ञनाथविरोषात् । तथा हि 
सत्यपि वस्तुनि यावद् बुध्या निरूपणं नास्ति कावदविषयः श- 
व्दानःख्रव्यवहाये इति व्यवदारेषु बुद्धिरेव प्रभवतीति सन्निति दर- 
नगभेमभिधानम् । तत्र शक्तेद्रेव्यायमाणाया वबुद्धचाः स्वातन्ब्ये- 
णानिरूपणाच्छब्दनाभिधाने राक्त्यन्तरयोगो विरुद्धः । न हि तदा शच- 
क्न्यवस्थायामेव तस्या योगो येनानवस्था स्यात्! अपि तु द्रव्यावस्था- 
याममावो भपेवुध्या निरूपिताकारो द्रव्यायमाण एव राब्दापवा- 

न 
च्यः। एवं तनुनरकपारुत्वात् स्थारीपाकोऽनपेक्चितकतुषिनियोगा- 
स्वा तन्व्येण विवद्चित इति कजो इन्धनोपकारानपेक्चया तस्या पव 
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साधकनमत्वविवक्षायां तु करणं, वास्तवाधारषिवक्षायां त्वधि- 
करणमिति सवेमुपपद्यते । अत एव हन्त्यात्मानमात्माना, आत्मनः 
स्वात्मनि व्यवस्थितमित्यादयो $पि प्रयोगाः प्रथितसाधनाः। वक्ष्यति 
चेतत् । बुध्येकं भिद्यते भिन्नमेकत्वं चापगच्छतीत्यादि । दद्यविक- 
योरमेदाभ्यवसायेन व्यवहारोपपत्तेः बहिरन्याव्यान्रत्तिपरतया सम- 

न्वयो ऽत्र समथर्नःयः। स्वात्मनि नान्यस्मिन् । स्वात्मन पव नापरस्या- 
वस्थानमिव्यादि । यथा शिखापुव्रकस्य दारीरमिति। इत्थं वाक्यादपो- 
तस्यापि पदस्य संस्क,रे प्रथमत एवाप्रयुक्तपद्ान्तरे ववश्षितस्या- 
पि विदेषस्य रूपसामान्यादनवधारणे सम्भवव्येव, पदावधिकमन्वा- 
र्यानम् । सन्निबन्धिसामान्यापेक्षितो ऽन्यथा बुद्धया नियतमथैरूपं 
क्रियादिसम्बन्ध्यपेक्षं कथं निरूप्येत । अनपेक्चितसम्बन्धरूपस्याथे- 
स।मान्यस्याभा वाद्भ्युपगमने च पदावाधकमन्वाख्यानम्। शाखे धा- 
तुसम्बन्धे प्रत्यया इव्येवमादीनामपरत्याख्यानात् । यत्र च सवेथा 
ऽसङ्गतिः स्थाठीमोदनेन काष्ठे पचतीत्यादौ, तद्धाक्यमेव न भवतीति 
कथं वाक्यादपोद्धतानां पदानामन्वाख्यानप्रसङ्कः। अव एव चा- 

क्िणी मे ददोनायेत्यादेर्विप्रयोगस्य निच्रचये शाखं सामथ्यवदेव । सा- 
मान्यमपि हि पदाथरूपमथोन्तर संख गयोग्यमेव । संस्करियत्वेन त्वङ्कु- 
स्यग्रे करिशतमास्त इत्या्यसमुचितमेव। एवं च छृत्वा छन्दसि, च 
घाटे ये अश्वयूपाय तक्षतीत्यादावसावेकत्वश डन । यत्तु तत्र व्यत्ययो 
$थवानेव नियतानुपूर्वींकस्य चछन्दोवाक्यस्यासम्भवात्ततस्तथेव 
पदापोद्धारस्य न्याय्यत्वात् । लोके नावस्थितं नियताुपूींकमस- 
ङतं वाक्यमिति न ततो $पोद्धारप्रसङ्कः । तस्माद्वाक्यादपोद्ृधरत्य 
पदायुश्ासने ऽपि निर्दोषमेव पदावधिकमन्वाख्यानम्। तज्न च सम- 
स्ताविश्चेषणविशिटस्याथस्य निरन्तरत्वाद पोद्धारे सामान्यमाब्राधि- 
कट्पितशरीरेव । उपक्रमे एव तु विशेषापेक्षायां वाक्यावधिकमन्वा- 
ख्यानं कथ्यते । न तु वाक्यस्यानन्त्यात् साक्चादन्वास्यानं युज्यते। 

प्रकृतिप्रकत्ययादिविभागकटपनया हि पदस्यैवाुशासनमुपपद्यते । 
तस्य च केवलस्य च सम्भवाद्धाक्यस्त्वे सम्बन्धिसामान्यापेक्षायां 
पदावधिकं तद्वाक्योपात्तसम्बन्धविदोषापेक्षायां तु वाक्यावधिकम- 
न्वाख्यानमितीयाननयोः पश्चयोः विरोषः ॥ ३ ॥ 

बौद्धे साधनव्यवहारे भाष्यकाराभ्युपगमं संवाद कमा । 



लृतीयक।ण्डम् । १७७ 

धुं समाहितेकलत्वान्पञ्चालान् कुरुभियेद्। । 
पुनातिभजते वक्ता तदा ऽपायः प्रतीयते ॥ ४ ॥ 

कुरुभ्यः पञ्चाला अभिरूपतरा इति पञ्चमी विभक्त इति पञ्चम्यथं 
बं भाष्ये प्रत्याख्यातं, बौद्ध स्यापायस्य सम्भवाद पादान इव्येव सि- 
:। तथाह्याभिरूप्येण समानगुणेन कुरुभिः सह पञ्चाखान् बुद्ध चैक- 
 समुदायभावमापाद्य अतिशयाभिरूपतावशात् कुरुभ्यः पञ्चालाः 
थक् क्रियन्त इत्यस्ति संदरेषपूवेको विदटेषो ऽपायः । तदुक्तं भाष्ये 
स्तेः साम्यं गतवान् एवं प्रयुङ्क्त इति । तेः कुरुभिः पञ्चालानां सा- 
इयसंम्प्रधारणमथादाभिरूप्येण प्रथमं यो गतवानिलय्थः । अनेन 
कवुद्धिनिवेरित्वेन कुरुपञ्चालानां देरप्रल्यासत्तिमाह माष्यकारः। 
त्पूवेवस्तुनः सातिरायस्य निरतिशयाद्धिभागात्पञ्चमीराब्दोऽपादा- 
सेज्ञात्वान्नोक्तो भाष्यङृता । सूजारम्भवादिनामपि निधारणाश्रय- 
वेनेषां बुद्ैव समुदायभावो ऽसमानगुणात्वादाश्रयणीयः । अन्यथा 
धोरणाधिकारादेव विभागे छल्धे विभक्तग्रहणादव्यन्तविभागपरती- 
# न वास्तवः समुदायभावो युज्येत । तदेवं बद्धः साधनभावो 
स्मादवसीयते, कारकप्रकरणे च तमपग्रहणात् प्रकर्षो न विवक्ष्यत 
ति गीणे ऽप्य॑त्रान्वये ५पादानसंज्ञा भवति ॥४॥ 

अन्यमपि भाष्योक्तं संवादमाह । 

बाब्दोपहितसूपंश्च बुद्धोतषयतां गतान् । 
प्रत्यक्षमिव केसादीन् साधनलसेन मन्यते ॥ ५ ॥ 

हेतुमति चेत्य्ाख्यानात्छतस्तदा चष्ट दत्येवमाद्युपसङ्कन्यानेन घां 
7सान्यतोणिंचः कृतत्वाद्धे तुमतीयविरिटमिवयवं पत्याख्यातम।चि- 
गुरित्यादौ हि प्रतिरूपस्य प्रयोज्यप्रयोजकभावाध्यवसायात्, कसं 
तयति, बर बन्धयतीति सिदधम।पएवं कृतानु करणनाये ऽपि (महान 
नां)? कंसवासखुदेवाजुकारेण साददयात्तद्रूपतोपपत्तिः। तच ग्रन्थिकेषु 
थमिति चोदितम। तत्र त्रन्थिकाः कथकायत इति इत्तिरूपेणेव कः 
वघादययाचक्चते । तत्रं च प्रङ्तिरूपस्याभावात् कथं प्रयोज्यप्रयो- 
कत्वमिति पयनुयोगः। तन्न परिहार उक्तः। ते $पि हि तेषो मुत्पत्ति- 

श्रद्याविनाशाद् बुद्धीग्योचक्चाणाः सन्तो बुद्धि विषयान्प्रकाद्रायन्ती- 

२२ 



१७८ सरीके घाक्यपदीय । 

ति चिरकाटातीतत्वात् कंसादीनां बहिरसत्वात् बुद्धिगोचरतया 
सतो विद्यमार्नस्तान्पकारायन्ति, शब्देनावभासयन्ति । बुद्धिप्रातमा- 
स्येव ह्याकारः शब्दार्थो न वस्त्वथेः। तथा च कथकः श्रोतरि कंसा- 
द्याकारप्र्ययजननात् बुद्धिवाखुदेवेन बुद्धिकंसं घातयतीति प्रयोज- 
कत्वसमारोपात् प्रयोगोपपत्तिः! तथा हि कथको ऽतीतराब्द सामर्थ्यो 
पक्षयात् रूपविशेषान् भ्रोबबुद्धिगोचरमापतितान् सव्यापाररूपान् 
कंसादीन् कमौदिसाधनतया भाष्यकारो मन्यत इति बुद्धयवस्था- 
निबन्धनः साधनव्यवहारः सिद्धः । गौणे ऽपि च प्रयोजके कारक- 
प्रकरणे प्रकषोनाश्रयाद्धेतुसंज्ञायां तद्धचयापारे ऽत्र णिचि सूञाप्रत्यक्ष- 
मित्यव्ययीभावः। तत क्रिया वि्ेषणं चतत् । शन्द्रियभिमित्तिन ज्ञानेन 
परिस्फुटाथै नावधारयतीत्यथः । एतच्च बरद्धीव्यौचक्षाणा इति भा- 
ष्यस्याभिप्रायाद्ध्ाख्यानम् । प्रभावातिशययुक्ते दि वस्तुन्यादरव- 
शात् स्पष्टरूपः प्रत्ययः प्रस्तूयते । स्पष्टे च क्षाने ऽवभासमान आकारो 
बाष्यात्मक्ो ऽवसीयते ॥ ५ ॥ 

तदेवं बुध्या साधनव्यवहारोपपत्चावेकस्यापि वस्तुनः श- 
क्तिनानात्वं बौद्धं उपपदयत इति निगमयति । 

बुद्ध पव्रत्तरूपं च समारोप्याभिधातृमिः। 

भर्थेषु शक्तर्भेदनां क्रियते परिकल्पना ॥ £ ॥ 
बुद्धेः प्रचत्तिव्यापारः पारिच्छेदटक्षणः तस्या रूपमाक्ारो विषय 

आभासमानस्तमर्थषु वाद्येष्वध्यस्य तेषां राक्तिनानात्वं परिकटभ्यते व- 
कृतासः।अयमथः।ददयविकल्पयोरमेदाध्यवसायात् बौद्धः शक्तिभिदो 
बाह्य एवेत्याभिमानः । तत्न चित्रं साघानभावमभिमन्यते । बुद्धिप्र- 
विभासस्य स्वप्रतिष्ठत्वनानवगमात्तत्तद् क्रियाभेदं प्रतिवक्तृग्यपेश्चां 
ष्यालुवत्यै वस्त्मेव नानाशक्तिकमवगम्यत इति बहिर शाब्दः ्रमा- 
णम् । क्ियाकारकसंसगेस्य बाधकाभावात् सति सेवादे च वाक्यस्य 
प्रामाण्यमुपयन्ति व्यवहत्तौरः। सौगतानां तु विकट्पप्रतिविम्बस्य भे- 
दानध्यवसायात् बहिष्प्रडृत्तिः।माष्यं तु वक्चभिप्राय एव । शब्दानां तु 
याह्य वयभिचारशङ्धनादन्यग्याड़त्तिमावनिष्ठता तु बहिः । वेय्याकः 
रणानां तु व्याञ्ृत्तवस्तुविषयता तथाध्यवसायात्तनैव च प्रामाण्य 
गिति निद् रननेदः। नियलोपाधिनियमत्वार्च न साकम् । उपका- 



तृती यकाण्डम् । १७०. 

रिकाश्च शक्तयः प्रत्युपाधिमिः संमूच्छितद्रारीरत्वाद्वस्तुनस्तच्वा- 
न्यत्वाभ््यामनि्वाच्या इति नानोपाध्युपकाराङ्धत्वादेरप्रसद्धः ॥ ६ ॥ 

बुद्धयबध्थासमाश्चये च साधनभावे सतीदसपि सिद्धं भवती- 
व्याह । 

व्यक्तो पदाथ शग्दादेजेन्यमानस्य कर्मणः । 
सानतं तथा सिद्धं बाद्धकूपपरकरिपतम् ॥ ७ ॥ 

जाती पदार्थं तञ्नातीयामेदेनानागतं निरूप्य योग्यसाधन- 
विनियोगाजातिद्धारेण क्रियासिद्धावद्गता, व्यक्तिद्वारेण तु निवेत्यै- 
मानता कभैणो युज्यत इत्युक्त, निवेत्यैमानं यत्कमे जातिस्तापि सा- 
धनमिति। व्यक्तौ तु पदेन प्रलयाय्यायां चाब्दं जनयति संयोगं करोती- 
त्यादौ जन्यमानस्य नि्धत्यैस्य दाब्दादेरेतत्क्मणो ऽनागतस्यापि वरस- 
मानत्वम् । व्यक्तिसारूप्याद सत्यपि जते: प्रयायने सदाभ्यवसायोः 
बुद्धयाकारमुलिख्य योग्यसाधनविनियोगात् । बौद्धस्यैव बहीरूपताः 
चाध्यवसायात्। बा्येन तु रूपेण निधत्यमानता।चौद्धो न तु साघन~ 
भावो युञ्यत इत्यथः । जन्यमानस्येव्येतेन विकायंप्राप्ययोव्यैव- 
च्छेदः ॥ ७ ॥ 

चिक्ाये हि प्रकूतिरूपेण स्थितमेव । प्राण्यमपि स्थान एव क्रि- 
याद्वारा बुध्याऽन्वारोप्यत इति व्यािमाह । 

स्वतन््रपरतन्जत्वे करपरूपं च दितपर । 

निरीदहेष्वपि भादषु करपनोपनिवन्धनप ॥ ८ ॥ 

सदसत्पक्षभेदेन कायेकारणभावस्य निराकतत्वात् स्वभावाः. 
क्रियारदहितश्चे्ठा अन्यास्वच्र क्रियायां स्वातन्ञयपारतन्त्यलक्षणं क- 
तैकरणादिरूपं कारकत्वं, क्रियारूपमेव च क्रमवरवं यथाभासमनादि 
मिथ्याभ्यासवासनावरोन कट्पनावुद्ध्युपचरितखतस्वम् }: अपूवौ- 
दस्यापि भावतो विश्वरूपपरतया सखातन्ञ्यादिना ऽवमाखनादिति 
भिथ्यष्वभासो ऽयमर्थेषु कियाकारकभाव इत्यथः 1 अव्र देतनयें हि 
सवैसुपश्वते असत्यत्वादिति विकल्पपरिघटितः शाब्दो व्यवहासे 
यथाप्रतीन्यविचारितसिद्धो ऽप्युपगन्तव्य इति दिगादिपदाथंवत् 
साधनपदाथसिद्धिः। द सितमित्यद्धेतनयावरम्विभि भौप्यकारग्रथ्च-. 



१<० सर्टाके वाक्यपदीये । 

तिभिः कूं पिपतिषतीत्यादि्रयोग्रसिद्भ्यथ॑माख्यातमित्ययेः ॥<॥ 
 . एवं तावद् द्रव्यग्यतिरिक्तशंक्तिददोनेन साधनं रक्षितं, 
अव्यतिरिक्त शक्तिद रनेनाप्याह । 

शक्तयः शक्तिमन्तश्च सर्वे सेसगेवादिनाम् । 
भावास्तष्वस्वशब्देषु साधनत्रं निरूप्यते ॥ ९ ॥ 

समवायवशाद्धमेधार्मेणोरमेदमिव मेदमपि ये वदन्ति सं- 
सगेवादिनो वेरोषिकास्ते च स्वरूपं सहकारिणश्च भावनां स्वकार्य 
जनने शक्तिरिति प्रतिपद्यन्त इत्यसहकारिणः शाक्तः पदार्थव्यतिरि- 
क्ता विद्यते।एवमपि साधनत्वं भावानामपादानादि शब्दने प्रत्याय्यते, 
आपि तु विभक्तिभिरेव । तथा च प्रत्यायनयोग्यतामाब्रेण त्वपादाना- 
दिशब्द पञ्रत्तिः। घरं पदयतीत्यादावेव दवितीयादिभिमेहत्वाधारनियतं 
परत्याय्यमानं रक्तिसाधनं भवति आधारानवच्छिन्नम। स्वमहत्वादिः 
कमेत्वादिशब्दवाच्यो न कि तव । नापि साधयतीति तद्भावो विभ- 
त्तयेकसमाधि गम्यः, प्राातिपदिकादाध।रवाच्यस्य उत्पत्तेः । आधार- 

समवाये साधनत्वस्य संस्पश।दुपकारावस्थायां च शक्तित्वं च 
उपकायावस्थायां तु राक्तिमचं प्रमाणदण्टमिति न का चिद जुपपत्तिः। 
सत एव ₹राक्यवस्थायां शक्तचन्तरेणायोगादनवयस्था ऽपि नास्ति। अ- 

, भावस्यास्मिन्द ने स्मपदाथेरूपत्वेन माव्यत्वात् अशरक्तियोगो 
विरुद्धः ॥ ९.॥ 

त्र को भावः कस्य क्र शक्तिरित्युदादरणमाह । 

घटस्य टजिक्रमत्व महत्व्रादन साधनम् । 
3 [®> © स @ €. । 

स््पस्य टाकते रूपत्वाद् न् साधनम् ॥ १०॥ 

घटं पयतीति दद्नच्छियाकममावापन्नस्य घटस्य द्रव्यत्वरूपाणि- 
शाक्तिसखसमवेतानि साधनं कमेकारकं । तथा हि कणादसूवं । मह- 
व्यनेकदव्यवच्वाद्र पाचोयङञ्धिरि ति\जस्याथेः । अनेकद्वव्यं समर्वायि 
कारणं यस्य तदनेकद्व्यं दयणुकादि । तद्यस्यास्ति तदारब्धस्य 

, लद्नेक द्रव्यवत् तद्धावस्तच्वं तस्माद्धंतोदपरभ्धिमेहति द्रव्ये । तेन 
बहूबीहिणा मतुपा च द्धौ मत्वथाबुक्ती, त्रेकेन परमाणोव्य वच्छेदा- 
सप्र हारूपवानप्यनेकस्य द्रव्यस्यारम्भकाभावान्नोपरश्यते । अपरेग 



तृनायकाण्डम् । १८१ 

तु भत्वर्थेन दचणुकादेऽय वच्छेद्:। अत पव सूतरान्तरमुक्तं, दर व्यत्वा- 
त्परमाणावनुपरन्धिरिति । परमाणुमग्रहणमज् दद्यमानस्योपलक्ष- 
णाथम् । महति ददयमाने चानेकद्र ग्य वच्वं द् रोनहेतुरिति त्यणुकस्य 
कारणवबहुत्वप्रचयेभ्यो महत्वस्योत्पत्तिरिति तरिभिद्ध्णुकैरारम्भा- 
न्महतो ऽनेकद्रव्यवच्वे ऽपि तदभावरः। महतां दि दद्यमानस्यानु बदे- 
नेदं विधीयत इत्यदद्येना(पवेरस्मौ नास्या)? ददयताक्षतिः। न हि मस- 
अन दशने कारणं विधीयते । एवं दयकस्या आकृतेश्चरितः प्रयोग 
इति न्यायप्रक्रमामेदाथे पञ्चम्येव क्रियते । अनेकद्रव्यवतश्च म- 
हत्वाव्यभिचारान्महतीति न हेतुनिर्देशः, अपितु विश्योपलक्षणमेव। 
रूपादिति च द्वितीयो दरोनहेतुः। नीरूपस्य वायो्मेहतो $नेकद्रव्य- 
वतश्चाप्यचुपलम्भात्तदुक्तं सूज, रूपसं स्काराभावात्त वायावनुपख- 

ज्धिरिति, हेतुत्वं न महत्वस्यापि। ततो योरेव व्यतिरेकाप्रददीनम । 
महस्वस्याकारणत्वे $पि च तद्विषयत्वादशैनस्य पारम्पर्येणोपयो 
गान्महत्वादीनि साधनमिति बहुवचनम।यच्व द्रव्यत्वादीनां सामान्य- 
विशेषाणामप्यादिशब्देन सङ्हदणात् वहुवचनमञ सामान्यम्, विशे 
षादि प्रधाने दरोननिवधनं, तदुपाधिकत्वनाथानां, पररूपग्यादत्त- 
स्यात्मन उपलम्भात्।मह तीत्येव तूक्ते व्यभिचार आकाशादिनेत्यने- 
कद्रव्यवत्वादितिमतुपा ऽवयविद्रव्ये प्रतीतिरभिग्यञ्यते। अनेकद्रव्य- 
वत्वादिति पुनरुच्यमाने तत्पुरूषसम्भावनया द्रव्यप्रचयमावं गम्यते। 
तत् रूपं पदयतीत्यज्न रूपस्य ददोन क्रियायां रूपत्वं स्वसमवेतं सामा- 
न्यमनेकद्रव्ये च समवायः साधनं च। तथा सूत्रे अनेकद्रव्ये रोगस 
मवायाद्रपविदोषाच्च रूपोपरुन्धिरिति। अनेके यस्यावयवा अवयवि 
द्रभ्यस्य तद्नेकद्रव्यं तेन समव्रायात् तत्न समवतत्वादूपस्य वि- 
हेषतद्भूतत्वम् । अतो न्यायेन अस्मिन् रूपं तेन सद्रव्येणाभि- 
भूतमपोद्यते । अन्ये तु रूपं विशेष्यते व्यावत्येते भनेनान्यस्माद्र- 
सादरेति रूपत्वमेव सामासन्यविदोष एवम परिदण्ं, इति वणयन्ति । 
अनेकद्रव्यत्वाभावाचच परमाणोस्तद्रतरूपस्यादइ्यतया योग्यदे श॒ 
त्वादयो ‹पि समथ्योत्साधनमिति बहुवचननिदंशः॥ १० ॥ 

स्वे; सापरान्यविशषश्च शक्तिमन्तो रसादयः 

नियतग्रहणा खोकर शक्तयस्तास्तयाश्रयेः ॥ १९ ॥ 



१८२ सर्दीके वाक्यपदीये । 

सामान्यविद्रोषाः सम्वेना रसादीनां रसना क्रियासाधनं । 
तथा हिते सखायतग्रहणाः । नियते स्वजातिबलदेव श्यन्ते नतु 
दरउ्यत्वादनियतग्रहणाः । द्रव्यं हि कदाचित्सासरान्येपाधिना गृह्यते 
द्र व्यामनि, कदा चिद् गुणेन श्ुङ्खामिनि, कदा चित्कमेणा गच्छती- 

नि । रसत्वादीनां तु शक्तीनां स्वाधारा पवाचच्छेद्काः स्वरूपग्रहणे 
दाक्तिः । यथ। इह रसोपरम्मे र्सत्वमण्युएलभ्यने तद्विशिष्टस्य 
तस्यापलम्भ।दित्याश्चिनाक्चपः। तथा रसत्वापकम्म ऽपि स्वाश्रय 
क्षपः । नथा रसष्यापलम्मे तदाश्चयद्रबयमपि शक्तिरित्यापि ज्ञयं । 
पूवेचत्त्रनेकद्रभ्ये समव्यो गृह्यते परमाणुगतस्यं रसादे रनु - 
म्भ।त्। पवं दादेष्पि वाच्यं । इत्थं परस्परशक्तमन्ता भावाः । नथा 

चन का चिकज्ञियना राक्तिःः। ससर्भिणां परस्परं तच्वात् अन्यस्य 
प योग्यदेश्ादेः सहकारिणः ॥ १९१॥ 

तथा खादितम् ॥ 

इन्द्ियाथेमनः कतृपम्बन्धः साधनं क चिक् । 
यद्यदा यदनुग्राहि तत्तदा तस्य साधनम ॥ १२॥ 

आत्मान्द्रुयमनोऽयसखन्निकष्रात् ज्ञानं निष्पद्यते रूपाद्; वि 

संयोग पव साधनम \ सुखाद् सवास्मान्तःछरणसंयोग। दिति क 
चिदिव्याह । फिंच त्र परिगणनया यद्यतोपकरोति तखन स्म- 
धनमिति यथायोगं स+ भावाः शक्तिमन्तः । तथा [ह । संख्याः परि- 
भणानि पृथक् संयागकभागो कमे च रूपिद्रव्यसमवायान्ताद- 
ण्युक्तानि । शवयवान।मवय्विनिष्पत्तो स्ध्योगराक्तिगुणानिष्पन्नो 

$वरयावसमवाखः चाक्तारात परोपकार परतन्त्र सक् दाक्तटश्च- 

णमनुपर्तात ॥ १२॥ 

साच स्वर्कयपरतन्त्रावस्था स्मधनादिना सिद्धस्वभावाथौ- 
` भिध्रायिना शब्देन नाभिघातुं राक्यत्े, अपरि तु यथायथं कि- 

भक््यादेरस्याःप्रत्यायने समथ इत्याह ॥ 

स्वरषान्देराभधाने तु स धर्मो नाभिधीयते । 
विभक्त्याद्भिरेवास।बुभक)।रः प्रतीयते ॥: ९३ ॥ 
स धमे: क्रियां प्रति. रोषभावः। करक. साधनसपादानमिष्छ- 
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दिशब्दैः क्रियोपकारोपलक्षिते द्रव्यमभिधीयते। सामान्येन क्रियाप- 
पकरारलक्षणसलाध्नमभावः समुदूभूते)ऽस्मात्प्रतीयते । तथा ऽन्यत्रापि 
दब्यरूपतया स(धनममुखीकरोति। क्रियो पक्तारलक्षणो धर्मा द्वितीयां 
प्रतपद्यत इति परिग्रहीताक्रयोपकारद्धितीयादविभक्तिप्रातिपा- 
छ पस्त्विति शाक्तिर्विभक्तिवाच्या। क्र चित्ताद्धतवाच्य। । शतेन क्रीतः 
क्त्यः शतिक इति क्रये सावकतमत्वे प्रत्ययवाच्ये | यत्र तत्नव्या्ा- 
रभावो चाच्यः। पयः पयो जरयति, मधु निरीश्ते, दधि अश्चा्तात 

प्रातिपदिकादेव शक्ति प्रतीयते । अन्तरास्वाचमां च कभण्डटु- 
रित्यन्तराश्ब्दो च्यपोधिकरणमाहेत्यादिग्रहणम् ॥ १३॥ 

कः पुनरासलामुपक्रारलक्षणो ध्मः, साधनमित्याह ॥ 

निमित्तभावो भावानामुपकारार्थमां्रतः। 
नतिराब्रजंनेयतरं सिद्धः साधर्नामष्यते ॥ ९४ ॥ 

सःष्यस्वभाव्रानां क्रियाणामुपकाराय सिद्धस्वभावानां 
भावानां निमित्तभावो हेतुभावः । नतिनमनमुपक्र(रामिसुख्यं, आवज- 
न मङ्मावन स्वात्मनः प्रत्यष्परणं क्रियोपजननमतात्पय्यत, इ।नि दाब्दः 
प्रकार इत्यवमादिभिः शब्धैरभिध्ीयमानो ऽन्यो ऽपि सिद्धो निष्पन्नः 
तथा प्रतीयमानेन पवम्भूतेन चा धर्मेण निश्चितवस्तुसम्भवमा- 
शरेण साधनमिच्युस्यते ॥ ६४ ॥ 

पवं मीमांसक शाषिकद् रनेन शक्तिः साधनमिव्युपपाद्य व्यति- 
रेकाव्यतिरेकम्रहं त्यजति ॥ 

स तेभ्यो व्यतिरिक्तो वा तेषामात्मेव वा तथा । 
व्यातरिक्तयुपाश्रिय साधनत्वेन करप्यत ॥ १५ ॥ 

स इति हेतुभावः राक्तयपरपर्यायः। राक्तयः सचभावानां का- 
यौ पत्तिगोचरा इत्यतीन्द्रियाः । पदाथोग्यतिरिक्ताः शक्तयः केषां 
चिद्धवन्तु । सहकारिसमवधानोपरूतो भावः स्वरूपेणेव कायजन- 
कः, किमरष्ठराक्ति परिकञ्पनेनेत्यात्मेव भावानां शाक्तिः । संसर्गिणः 
स्हक।रिणो वा ऽथ।न्तरभूताः । स्वक्तारणपरम्परया दहि पदाथैः 
खमु पजायते विशिष्ट, यस्तत्सह कारिखम्पकं तत्ततकायज्ननशाक्त- 
रिति किमदष्टव्यत्तिरिक्तया शक्तय । तत्कट्पन तस्या नियमहेतुभा- 
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वस्वभाव पव वक्तव्य इति परं स एवास्तु । तद् ्ाव्यतिरेकवदो धां 
ऽस्तु व्यतिरिक्ता वा शक्तयः सन्तु, नास्माकमन्न कश्चिद्भहो अयति 
रकवादे।राब्दप्रमाणका हे वयं यच्छब्द अ।ह तदस्माकं प्रमाणम्।श- 

ब्दश्च पदाथौनां व्यतिरिक्तमेव साधनभावं प्रल्याययति।घटस्य द।9क्र- 
यायां कमभाव इत्यादा ति, व्यतिरेकोपाश्रयः शब्दनिबन्धनो व्यव 
वहारः । चथा चं प्रातिपदिकेन द्रभ्ये ऽभिहिते शक्तौ ऊतपदबन्धा 
विभक्तिः प्रवत्तते ॥ १६ ॥ 

यद्यद् यद्नुगरृदीतन्तदा तत्र तत् साधनमिति (व्यपिमुक्तां)? 

क्रियाया अपि साधनत्वं भाष्यक।रामिमतेन संवादयितुमाह । 

सदशन प्राथनायां व्यवहारे तनन्तरा | 
व्यवप्तायस्तधारम्मे साधनस्राय करपत ॥ १६ ॥ 

पूवरिमिन या क्रिया सेव परास्मिन्साधनं मता ।. 
सन्द्शेने तु चतन्यं विरिष्टं साधनं विदुः ॥ १७ ॥ 
सम्प्रदानसज्ञायां क्ियाग्रदणं कर्तव्यमित्युक्तमं । इदं 

कथित्कचिदयै सम्पद्यति । सदष्टरा प्राथयमानः, व्यवसायं 
 कराति।अघ्यवसाये प्रारम्भः प्रारम्भे फलप्रािरिति सन्दशनादिभि- 
राप्यमानत्वात् क्रिया ऽपि कृतिमं कर्मेति भाष्य उक्तम्।नत्र सार्यस्वभा- 
वाया अपि सन्दशनादिक्रियायाः सराघनत्वमपेक्षिकम् । सम्यक् सम- 

न्ताद्वा द् खनफलविषयःसङ्ट्पः, तसप्राथनायां फलोपार्यावषय ऽभिला- 
श्र स(धनत्वाय कट्पते साधन मवात । (अथ दरमाह सव्यकिपे मा 

षोत्पत्तिः)?। व्यवसाययात् खट माहतक्रियाविङोषस्य फरुसाधनत्वेन 
निश्चयः । तच्रानन्तरा प्राथेना साधनं आभेलां सति निश्चयकरणात्। 
यव्यवसायश्चारम्भक्रियायां (मानस्यां)? प्रवृत्तो साधनं, व्यवसायभाव- 
भदायै क्रियाकरणारम्मातत् । तया च क्रिययाऽऽप्यमानत्वात् मौतिकी 
क्रिथा कमै भवति सङ्भुपतः । पूवेस्मिनूं या परापेक्षिताया क्र 
थत्वात, सेव पूर्वस्माक्निवुच्ा पूवैकालभाविता क्रिया परसि्मिन्युत्तरो- 
त्तर भाविनि साध्य साधनं भवति। तद्ात्मखामे सिद्धत्वापयागात्।त- 
दयमथैः । पृवेस्मिन् दशने क्रिया या प्रा्थनादिका सरवेत्तरां भ्रति 
साधनं मता । अथ दश्नक्रियायां क्रिया साधनमिद्याह।खन्द शनं तु चे- 
चन्यमिति । तुविशेषद्योतकः। चिन्मे अन्यायो मक्षमा्रान्विशेषोऽस्य 
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खामिङाषयोग्यता। यद्यपि च क्रिया साध्यसखभोवां निष्पन्ना, तथया- 
प निघ्ठावस्थायां सिद्धत्वात्साधनरादेन च राक्तेस्तत्रासमवायो ऽपि 
तिरेकेणाश्रयादुक्तः। साधनं निष्पादकं मवति। तद् हि कतः क्रिया- 
नष्पत्तो कारणान्तरं नास्ति।भावानां नाशो, न तेनां चेनाप्यमानत्वात्कम 
वति।कच्रो हि ज्रियादीप्सितं, तत्कम विक्रियान्तर पवेप्स्यते। अपरेण 
लद्धेने क्ियांशेनेद्यारम्मेण मानसव्यापारेणाप्थमानत्वातं भाोतिकी 

कृया कर्मेति तेनाभिप्रेयमाणस्य सम्प्रदानत्व सिद्धम।श्यद्धाय संन्नय- 
, आ्रद्धाय निगल्मत इति । गत्यथंधातुविषये सन्दथेनादीनां मेदामे- 
विवक्षा, पच्यादावभेद् विवक्षैव, श्राद्धाय निगदटमत इत्यादो मेद वि- 
कषैवेति च वक्ष्यते । तदेवम् “व्यतिरेकमुपाभ्चित्य साधनत्वेन कट्प- 
` इति क्रियाया अवि साध्यसाधनभावो व्यतिरेकाश्रयेणोपकार्यो- 
क।रक भावेन भाष्योक्तं उदाहृत इति सितमेतत।॥ राक्तिन्यतिरेका क्रि- 
पकाराथेमाधिता खाधनमिति सामान्येनोच्यत इति वार्सिंकका- 
मतमिति, खंश्चा संहिनिर्देश्ेन कतेव्या। अन्वथ॑संज्ञा विज्ञा नात्साधकस्य 
हभ इति ॥ १७॥ 

नन्वन्वथेमिति चदकतेरि कतैराब्दानुपपत्तिरित्युक्तम । तव्राक- 
तैरि करण।दिकतैण्दस्य कारक इत्यस्य चोपपत्ति समयेयितुमाह । 

निष्पत्तिमात्रे कर्तृत्वं सर्वत्रैवास्ति कारके । 
ह्यापारभेदपिक्षायां करणादितसम्भवः ॥ १८ ॥ 

सामग्रीख्लाध्यत्वात् सवे पव कारकत्वं क्रियानिष्पत्तिविषयममे- 
न प्रतिपद्यन्त इति । यदा तुकः कथं पचतीति विवक्षा तदा 
धानक्रियानिष्पादनात् विचित्रज्यापाराणि यथासं उ्यापारातिदायव- 
शेन करणादिखंक्षाः प्रतिलमन्ते। तथा हि । साधनान्तरवियोगन्यापारः 
कवा निव्रसि विकारप्राप््यादितसंस्कारः।कन्तैः क्रिययेष्सिततमं कम॑ । 
तुतामजु भवत् कारकान्तरञ्यापारेरग्यवहितग्यापारं करणम् । प्रर- 
गाचुमननानिराकरणाव्यापारकमणा सम्बन्ध्यमानं सम्प्रदानम।अपाय- 
वाचमनवकरपिगमनन साधयदपादनम। कतृकमन्यवाहेतक्रयाऽऽधारक्ध- 

परधिकरणम्। स्वतन्बरः प्रेषरयन्हेतुरिति।सामान्यपूवंकत्वाश्च विशोषस्या- 
बान्तरव्यापारे ऽपि कारकत्वमनुडृत्तिकरणं कारकमिति करणं का- 
कमित्थादिसामानाधकरण्यापपत्तिः । अकारकस्य च विशेषसं- 

२४ 
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ज्ञाभावः। ब्रश्चस्य पण पततीति। अनपेक्षिते च कतृव्यापारे,स्थाटी प 
चति, पधाः पचन्ति, असिदिकछिनत्तीति,पधानक्रियायाम्वेषां कंतेत्वम्। 
सम्प्रदानापादानयोः स्त्रव्यापारे स्वातन्यत्रिवक्चा नास्ति । द्विचीय- 
स्याऽऽदातुर पगन्तुश्च पेक्षणात्। अत पएव सिद्धं तु पचादीनां प्रतिकारकं 
क्रियामेद्ादिति प्रधानक्रियाथघु यथास्वं कारकव्याप।रषु पचदीनामे 
निन्त्तिवर्णिता। तदेनद्भाप्य उक्तं, “सामान्यभूता क्रिया या वत्तेत तस्। 
निवतेकं कारकमिति" ॥ १८ ॥ 

अत्रैव दष्टान्तमाह् ॥ 

पुत्रस्य जन्मनि यथा पित्रोः कतल मुच्यते । 
(क ह 1. 

अयमस्यामियं त्वस्पादिति भदो विवक्षया ॥ १९ ॥ 

पितरौ पुनं जनयत इद्यविवक्षिते जननव्यापार मेदे जनिक्रिः 
याक तेत्वमुभयोः प्रसिद्धं । कः कथं जनयतीति मेद विवक्षायामापि 
पिता बीजमादधदस्यां मातार गभमाधक्ते । इयं तु माता ऽस्मा- 
त्पितुः पतद् वीजं धारयतीति क्रियाकतैर्वमनुमव्तीत्यधिक- 
रणत्वं मातुः, पितुः कतृरवमपादानत्वं च पितुः कन्तुल्यं मातुरिति- 
भिद्यते प्रत्तः । सामान्यपूवेकल्वाख्च विदोषस्य, जनिः सामान्येना 
त्मखाभचचना विशचेषविषये पोषणवीजधारणबीजच्युष्तवचनः 
यद्धा प्रकृदयर्थो शिष्टः प्रल्ययाथेस्तु लर्थो जनयतीति प्रेषण 
यत्रायं त्रिमागः । साध्यपक्च्चिप्तम पीदं प्रसिद्धत्वादिदशनम ॥ १९ 

तदेवं प्रधानाक्रियायामेव  सामान्यविङशेष्रभावन कारकं कर 
णमिलयादि सामानाधिकरण्यमुपपादितम् । इदानीं गुणक्रियावेक्षय 

स्वानन्त्यं प्रधानक्रियापेक्षया पारतन्व्ये सत्यनपगतमिति भ्रकारा 
न्तरेण सामान्यभूता क्रिया वतेते इत्येतद्धाष्यं गमयितुमाह ॥ 

गरणाक्रयाणां कत्तारः कत्र न्यक्कृतशक्तयः । 
लक्तायामपि सम्पूर्गेः स्वव्यापारः समन्विताः ॥ २० ॥ 
कृरणत्वादिभिज्ञाताः क्रियाभदातुपातिभिः। 

स्वातन्तयमुत्तरं छ्ध्वा प्रधाने यान्ति कतेताम् ॥ २९ ॥ 
ज्वलनाद्यवान्तरव्यापाररूपाणां गुणक्रियाणां सखातन्ज्या 
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स्स्व कन्तोरः, प्रधानक्रियाविष्ये तु कज्नौ, श्वतन्त्रेण विनियो. 
कत्रा न्यक्कृता तिरस्कृता चाक्तिः स्वातन्तयमेषामिति । तेन यथायथं 
न्यगरभावमस्वातन्छ्यमापादिनाः सन्तः, व्यक्तायां न्यग्भाव ऽपि स्वव्या- 
पारे स्वातन्त्रयानपगमादक्तिञित्करस्य क्रियासिद्धौ देतुभावानुपप- 
यथास्वे व्यापारानुष्ठानन स्वभावक्रियाङ्कमाचागमन।त्कतौविनियो- 
गे$पियथायथमत्मीयेः स्ररेव ज्वखनादिव्यापौररवियुक्तास्तक्रिया- 
विद्ेषविषयेः करणा दे संज्ञारूपैर धिगताः सह्यमर्थ जनयन्ति । यागो. 
न्तरक्ाखमवि स्वव्यापारानुष्ठानरक्षणं खाघीनत्वमासाद्य यस्मिन् क्रि- 
याभेद स्वतन्वा प्रघानाक्रयायामेव कतृनां कारकत्वं भजन्तइति करणं 
क।रकमल्याद्युपपत्तिरि थैः । करणानि हि कतृप्रेषे $न्यसूतानि स्व- 
व्य।पारमनुतिष्ठन्ति, तथ। भवन्तीति, कनौ स्वव्यापारे कर्वृत््राथमेत्रे 
षां नियोगानां नियुक्तानां खनं स्वव्यापारे स्वातन्त्यमनु सतां करणा- 
दित्वे प्र्वानक्रियानिष्पत्तिरति,विरोधात् स्वातन्त्य पारतन्ञ्ययोः,यदेव 
हि खव्यापारे खवातन्ञ्यं तदेव प्रधानक्रियायां पारतन्डप्ं नन्यतिकिश्चित्। 
च्च कठृ्रिनियोगे सल्युत्तरकालमेद भवति।पूवेतः कठुवरिनियोस्यता- 
मान्नण स्वातन्ञधमुच्यते। इत्थं च करणं कारकमिति विषयमेद्ः ऽपि 
नात्ति । खञ्यापारे खातन्तयस्यैव प्रधानक्रियायां करण।दित्वात्। न- 
देतदुक्तम्। सिद्धं भ्रति कारकं क्रियामेदात्।पचादीनां करणागध्रकर- 
णयोः कतृभाव इति ^'तच्राधिश्रयणादिकाटे चने"'त्यादिना । कते करः- 
णाधिकरणादीनां गुणक्रियासुक्त्वा $पाद्ानानां त्वप्रसिद्धमित पुनश्चो- 
दितेन वा स्वतन्त्र परतन्त्रात्तयोः पयायेण वचने, वचनाश्चयात्, संज्ञेति 
पुनः सिद्धान्तितम् । तथा दि वादको विद्योतत इति विद्युद् मेदविवः- 
क्षयां प्रयोगात् स्वव्यापारेऽस्त्यवापाद्नस्य स्वातन््यमिल्याहुः ॥ त्रा- 
म आगच्छनैीत्युक्ते ऽथान्तरावगमाद्पादानव्यापारानवसायात्भरयो- 
राभावः। अस्ति तु अ्रामस्यापादानस्य क्रियासिद्धौ कश्चिद्धचापार $- 
वधिभाकापत्तिलश्चणः । अन्यथा प्रामस्य समीपादागच्छतीत- 
चत् भ्रामादागच्छतीत्यत्नापि कि. ग्रामस्य कारकत्वे स्यात् । 
सलम्प्रदानस्याप्यानिराकरणात् कतुः प्ररणाचुमतिभयां च तत्व- 
मिव्यस्व्येव स्वव्यापारः) ऋग ददातीति तु परयाग्णमावः। सम्प्रद।- 
लत्वे ब्रह्यणस्यास्माद्धिवशक्षितःथोनवसायात्।अत एत्रापादानम्।सम्प्र- 

` इानव्याप्।रे धाततोने बरत्तिः, अपि तु कमेकरण।दिव्यापार एव, पच्यते 
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ओदनः खयमेव, असिरिछनत्ति, स्थाली पचतीत्यादौ।तदेवं स्थर क्रि" 
याभेदसम्भव इति तत्र खातन्त्रयात्करणादित्वे ऽपि कतशब्दः भ्रव 
तते । येवं करणादित्वे ऽपि खातन््रयात्कतैसेज्ञा स्यात् । तैतद्ल्ति । 
कारकाधिकाराल्टग्धे स्वातन्त्रये स्वतन्त्रः कर्तेति पुन श्ुतिः पारतन्त्या- 
नाच्छुरितस््रातन्तयप्रतिपच्य्थंति, मुख्य एव खनतन्त्रे कतु संज्ञा $चति- 
शते। एवमपि परत्वात् करणादीनां करणादिस्ञाबाधितत्वात् कवेसं- 
ज्ञा प्राप्नोति।नेष दोषः। करणादिसंज्ञानामनवकाशत्वात्, ताभिः कते- 
संज्ञाया अत्र बाधनात् ।कारक।व्यपदेशस्त्वनुडत्तिसामथ्यादेवेति।अथ 
वा स्वातन्धयनिपिन्ता कारकसंशेति नात्र ऋध्यद्धक्रभावो निचत् 
निमित्तिनः । अन्न हि स््रातन्तयनिमित्तं पारतन्तयमिंति करणादिभावे 
ऽप्यनुमितस््रातन्त्यं निविद्यत पव । कारकसंज्ञेयपादानादिसंक्षाभिः 
समावेदा एवास्याः।अत्र तु पारतन्तयविवक्षा नान्तरायिका खातन्द्रय- 
विवक्षायाः त्र करणं पराणि बाधन्त इव्युच्यते। तद्यथा धलुर्विष्यतीति । 
तत्र दि धञुषः साधकतमत्वविनाभाकिनी भाविनी खात 
न््यविवक्षा । खतन्त्रः कर्चत्यत्न च नेवमवधायेते यत्स्वाख्वश्यासु 
स तन्बमिति, अपे तु यत्स्वतन्नमेषोति खाली पचतीत्यादावपि 
वेसंज्ासिद्धिः । अधिकारसामथ्योच्च करणाधवश्यायामप्ययुमित- 
स्वातन्त्यहेतुकक।रकशब्दश्रहृत्तिरविरुद्धेति सवं खुश्म् । तदेवं १ बे 
क्रियाया अमेदमाथिद्य निष्पलिमात्रे कतृत्वमिति सामास्यभूता 
क्रिया निष्पत्तिमान्स्वमावा ॥ २९ ॥ २९१॥ 

व्यापारे फास्तन्द्यं दष्टास्तमाह् ॥ 

यथा राज्ञा नगुक्छषु याद्वं याबु स्थतम् । 

तषु इत्ता तु लभत राजा जयपराजया ॥ २ ॥ 

तथा कत नयुक्छषु स्वष्वकथकाारषु । 

कतरे करणादेलेरुत्तरं न विरुध्यते ॥ २३ ॥ 

यथा राज्ञा स्वामना नयुक्तषु प्रषतेचु योद्धुत्वं व्य्वस्थाबे- 

गाद्ना याद्धरषु खतम । तेषु युष्यमानषु च या इात्तः चाज्रभ- 

ङदेरोत्सादनाद्का, तस्या कृताया, यजा जयं पराजय वा शप पया 

येण लमत । पतद् । याद्धार यादृधत्व कत्रः । पूव तद्रचयापारस्वय 
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तत्र सत्वात् । पुनः जनियोगादस्वतन्क्राः । पुनश्च तन्नियोगनि- 
रपेक्षाः स्वतन्त्रा एव कत्रा नियुक्तेषु सम्भूयाथं पाकादिकं कुवत्सु 
शव्योाष्बव करणादिषु यत्स्वातन्तरयं ज्ञ।यत नियोगावृत्तरक।लभवं 
तत्कारणत्वादिभिनियोगावुत्तरकालभावि निगमनं विद्यत इव्य्थः। त- 
देवं क।रक इति सं्चनिदं शस्येव संश्ञिनो ऽपि निर्दैथः। इतरथा ह्य- 
तिष्टपसङ्खो भ्रमस्य समी पादागच्छतीत्यकारकस्येत्यादिना साधके 
वा निवतकं बोध्यम् । निरष्टव्यमिति चोदित इत्यन्वथसक्ञ विश्ाना- 
दविशि्टसंक्लिसिद्धया परिहृते ऽधिकारेणोत्तरत्रानुदृत्तेः कारफसक्ञायाः 
क्ररणादिष्वजुपपन्नत्वात्तद्धावितायां निष्पत्तिमात्रापेक्षया कवैत्वा- 
यणेन प्रतिक्रारकं क्रियमेदेन गुणक्रियाणां स्वातन्त्याश्रयणेन च 
परिहृतमिति प्रकरणाथैः ॥ २३॥ 

्त्वन्वथंसंक्वाश्चरयेण क्रिय निवंतंकस्य साधकत्वे ऽभिहिते दे- 
तुरि क्रियानिवेतेक इति करण इत्यव सिद्धायां तृतीयस्यां फिम- 
थै देताविति पुनर्विधानमिद्याश््य देतो: साधनाद्वयतिरेकं द्- 
दयत ॥ 

ञ्मनाभचिते तु व्यापारे निमित्तं हेतुरिष्यते । 
आभितावधिभावं तु लक्षणे रक्षणं विदुः ॥ २४ ॥ 

उ्यापारमनाश्छिल्य विवक्ितत्वार्थसिद्धौ योग्यतामाजेण नि- 
मित्तत्वेनाश्चरीयतेयः सदहेतुः। सच कारकविभक्तेः दोषलक्चषणाय। 
विषयः, तृतीयस्याः सम्बन्धषष्ठौवाधिकायाः । तद्यथा अध्यय- 
नेन घक्रतीति । अध्ययनहेतुवांसो हेतमान् । तयोः सम्बन्धे रेषषष्ठचां 
प्राप्तायां हेतो तृतीया। नेय्यायिकास्न्वाचक्चते । गुणद्रब्ययोयेन्नि- 
भित्तं खदेतुः। स च कारकविभक्तेर्विषयः। यत्तु क्रियापदोपास्तायाः 
क्रियाया निमित्तं तत्कारकमेव । यथा विद्यया बसतीव्यादार्विति। 
अनुखैक्षण इत्यन्न हेतोरपि लश्षणशब्देनाख्यान्।द विशेषमनयोः ख- 

म्भाव्यापाकयोत्याश्चितेद्यादिना। ठकश्चण इत्यत्र लक्षणशब्दो भावसा- 
धनः । लक्षणं विदुरित्यत्र तु करणसाधनः। क्षणे खक्ष्यमाणवस्तुप्र- 
कराने हेतुः । आधिताचधिभावम, आशितो $वधिभावो मयादा- 

हप यन्न, लक्ष्यते तनेति लक्षणं ज्ञापकं विदुजोनन्ति तङ््ञाः । यत्रा 
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वधिनं प्रज्ञायते साकपि तल्लक्षणं । अत एत्र तुर्विशेषावययोतक्ः । अन्ये 
त्वाहुः कार्योत्पत्तावु पयोगो हेतोः प्रत्ययोत्पत्तौ तु लक्षणस्येति तद- 
सत् । देतारपि प्रलयोत्पत्तौ व्यापारद्शनाद्ि्यादेरपि हि बासादि- 
निश्चयो व्यापारालक्षणे वस्तुपजने योग्यतामनादलयावधित्वेनाश्चिनो 
जनको भवतु मा वा भूदिति क्षणम् । तद्यथा ब्रक्षमनु विद्योतते चि- 
दयुदिति।विद्युतोब्क्षो लक्षणं विद्योतनस्य ।च्षं प्राप्य विद्योतत इत्यथः 
कथं तद्येनुठक्षण इत्यत्र शाकल्यस्य संहितामनु प्रावषेदिव्युदाहरणम। 
यावता संहिता नावधिमान्नण बषेणस्य परिच्छदिका प्रतीयते । अपि 
तु जनकत्वेन । जनकश्च देतुने` लक्षणमिति हेतुरेवान्न ज्ञेयत्वसा- 
मान्याल्लक्षया शब्देनोक्तव्यङिशेषः । ननु च धूमो ऽच्िना प्रसिद्ध- 
साहचर्यं ऽसरङृद्येनावधरतः । केवलो ऽप्यररयमानमर्ग्नि कारणान्त- 
रप्रभवं टक्चयनीलयतः लक्षणं स्यात् । संहिता तु प्रथममेव रश्यमा- 
ना, न तस्या असकृद दीनं द शनाच्त्तिरस्तीति कथमसौ लक्षणां 
स्यात्। अ्रोच्यने । ययप्येतदच्वि रोके येनासशृट्टक्ष्यते तद्टश्च्णमिति 
तथापि प्रवत्तते कार्यादये शक्तियेस्य कारकस्छः तथविधमपि कारश 
लक्षणं भवति । कायस्य हि यः परिच्छेदः तत्र हतुभावेन कारणमपि 
रक्षणं कायेपरिच्छेदकत्वात् । तथेव हि भूयो दशनेन गरहीताविना- 
भवो ऽन्य गमयात । तथ हेतुरपि परानपक्षा जननकायस्याव्यामः 

चारात् परिच्छदकत्वेन मवति टक्षणम्।यथा मेघोदयः इष्टेः कारण 

त्वेन नियतो ऽतो ऽसत्यामपि वृष्ट तत्परिच्छदक इति टक्चणां भवति । 
` रोको मेधं दष्टा जष्टमनुमिनोति । पवं अन्वयग्यतिरेकबलाद्धतुत्वं 

निश्चीयते. यस्मिन्सति, यद्भवति । अन्यरस्मिस्तु सत्यपि, चिना वा तेन 
भवति स तस्य हेतुः । अन्वयव्यतिरेकौ सकृद शे नाद्धवतः। सरद रोने, 

` अन्वयव्यतिरेकयोरनिश्चयात् । सहिताऽपि यद्यपि कारणं प्रवष्रणस्य 
तथा ऽपि सक्ृत्प्रधानैः निश्चीयते तत्र कारणम् । तत्काटे स्षदि- 
 ताथीन्तरादपि कदाचित्कार्योत्पत्तेः सद्भावात् । पवं च मेघोदय- 
वह्टश्चणमसरौ युज्यते । अच घ्रूमः । सङृददोनादपि हेतुभावो ग- 
भ्यते । यस्य हि यजञ्जञनकं भवति तस्मात्सङृदपि तत् न दर्यते ॥ 

यथा शाद्यङ्कुरो यवानाम् । न च तत्काकभावो ऽन्यो जनको 
ऽन्यद् तस्माददष्टः । तथा चहुः। यास्मन्सात भवत्येव यत्तभ्या ऽन्य 

स्य कटपन। तद्धेतुत्वेन वेत्र हतूनामनवखितिरिति॥न च काकताल्य- 
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न्यायेन तदुत्पत्तिः । अतः स्वमावस्य सङृदप्यजननात् । संहिता 
व्यक्चेण इयते वषे जनयन्तीति सकङ्लञानाद्ाप हेतुभावो ऽत्र न- 

्रीयते। कि चागमाद्पि हेतुत्वमव्र निश्चीयते संहितायाः प्रवधेण इति 
तुरेबान्न ज्ञपकत्वसा मान्य।छश्चषणमित्युक्तः । तदुक्तं भ। ष्यं लक्षणन 

तुमि व्याप्नोति । लक्षणस्य व्यापकत्वात् । कारणमपि हि कायं 
क्षयति लक्षणं भवति यथा मेघोदयो ब्रष्टेः।न च व्यभिचारः।समग्र- 

याविकलस्य जनकत्वात्।तथा विवेचने बा व्यामचारात्।प्रायेण श~ 
क्तश्च प्राम।ण्ये न प्रमेति न्यायः।यदि तर्हिं लक्चषणराब्देन पदाथोान्त- 
परच्छेदहेतुभावो बण्येते तदा श्चितावधिभावामिद्येतत्कथम् । आशध्ि- 
विभावेन लश्चणे परिच्छद देतुत्वमेव लक्षणमन्यथा कथमलक्षय- 

दुश्चणां स्यात् ।इयांस्तु विरो षः।यद््क्लो ऽत्रधि मावन परिच्छेद हेतुः, सं- 
ह तादे स्त्व धित्वस्यानाश्चये ऽपि ज्ञानत्वसामान्याटलश्चणत्वम।बहुधा 

ह छक्चणं मवति क्व चिदवधिमत्रेन। यथा विद्यातमानायां विद्युति॥ 
चनस्पतिरसचसाय निबन्धने) ? । क्व चित्करणविच्छेदेन, यथा धमो 

बन्देः । क्त चित्कायर्परच्छदहेतुतया यथा मेघादया इष्टेः । सं- 
हेता ऽपि चोक्तन प्रकारेण क्षणं हेतश्चेति | यदेवं लक्षणेत्थम्भू. 
ताख्य। नेत्यादिना सामान्यलक्षणेनेव सिद्धायां कमेप्रवचनीयसंज्ञा- 
प्रामचुखक्षण इति पुनविंधानमनथेकं वः, सामान्यदृतत्वादेति । अ- 
बरोत्तरं हेत्वथे तु वचनमित्युक्तम् । नायमभिधापर्यायो ऽथराब्दः किं 
तु निडच्िवचनः कार्ये तु कारणशब्दमुपचयं हेतुखब्देन हेतुतृतीयो- 
क्ता वाधा ऽपि बाध्या नान्येति देतुरेवार्थो निवर्त्यो यस्यति स- 
मासः। तेन हेत॒तृतीयाबाधना।ये पुनः संज्ञाविधानमित्युक्तं भवति।ननु 
च पुनः संज्ञाविधानात् प्रदरेषु संज्ञिप्रत्ययाखरत्वे भवेत्ततीयात 
कथ बाघ्यत । परत्वन ह बाधका ऽसा । नतत । अस्रङक्ृ।द्धधाय- 

माना सज्ञा कमेप्रवचनययुक्तं द्वितीयेत्यादिप्रदेरो दिरूपतिष्ठते । 
तत्रेकमुपस्थानं द्वितीयाय । यत्तु द्वितीयमु पस्थानमनुङश्षण इति तद्- 
नथकं माभूदिति हेतुतृतीयां बाधित्वा द्वितीयमेव खिरयति । ननु 
च द्विरुपस्थानात् संज्ञिप्रत्ययो द्विभेवेत्। न तु द्वितीयाविधिः (्रचय- 
मञुधिः)? । भवति कायाथ संज्ञा गुणभूता।कायं द्वितीयाच्यं प्रधानम् 
ननु च गुणयेदे प्रधानभेद: किमथम्।न हे गुणो द्विरुक्तो निरथको 

भवाति न द्तीयां प्रधानमावक्तते । यद्यापि च प्रघानमात्मसंस्का- 
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राय गुणदे दौ गच्छति । यत्तां गत्वा तृतीयां बाधेत । ननु चं व्र्धा 
नमन्तरेण गुणानां खरूपावंदानप्रसङ्खाद् गुणान्तरभंरताय प्रधानान्तर 
माविमौव्येत। यथा $माव्या राजाभावे खवात्मनो गुणरूपमीहमाना रा- 
जान्तरं स्थापयन्ति । तत्स्य पने तेषामात्मरूपं सम्पद्यते । राजानमन्त- 
रेण अमात्यादरभावात्। नेततसेमाने, रांजामात्ययोः परस्परोपकारक- 
भावात । गुणप्रधानमावादिप्रपञ्चस्यैव निश्चयात्।तथा हि राजा प्रकृतिं 
धमराख्ौक्तायां मयांदायां खापयति। खयं ता अंनुंवतेते ताः प्रकृतयो 
ऽपि राजानं विनयन्तीति प्रधानमेदादेव तत्र गुणमेद्ः । एव तद्युपा- 
यवचिधिरेबोपेयवि!धिभवति । तद्यथा अनीकस्था भवेत्युक्ते अनीकस्थ- 
ता हस्तिरात्रयवसरक्षासम्पादनेन तति अनीकस्थताविधानवदेवं 
कार्य भवति । पव कमेप्रवचनीयसज्ञाविधानद्धारेण तत्काये दिती- 
याख्यमेव विहितं भवति । तथा च पुनरद्धितीया विधीयमाना बाध 
कवाधनाथो जायते, येन नाप्रासिन्यायेन । सम्बन्धेन षष्ठी प्राप्ता 
तस्या बाधिका कमेप्रवचनीयद्धितीया तस्या अपि हेतुतृतीया तस्यां 
प्राप्तायामनुरुक्षण इति कमेभ्रव्रचनीयसेज्ञाविधानद्रेण दिती ये- 
न नाप्र्तिन्यायेन । चतुथेसखानप्राप्ती कष्टवला बाधिक।। अत्र प्रवच- 
नसामथ्यै निवन्धनम्।अन्यचा पुनः सज्ञाविधानमेव दितीयाविधाना्थै 
कथमुपपचते। हत्थं च कृत्वा कलट्पनान्तरमप्युपपद्यते । गुणमेदे भ्र- 
धानम इति वचन न्यायस्य बाधनात् । सथा च भाष्यम् । दष्ठा- 
न्तस्यापि पुरुषारम्भो निवत्तको भतेति। यद्वा संज्ञामेदादजुशबदः संज्ञा 

भिद्यते । ननु द्वितीयाविधिः प्रधानभूतः यनान्याय्यो गुणमेदासखधा- 
नमेदो भवेत् । संिमेदाश्च बलातिशयो द्वितीया धिस्तृतीयाविर्धि 
बाधते । यथोदे शापक्च च गुणदेशं गच्छ्सप्धानमेकेन गुणेन कताय 
भवति । तत्परकरणगतेन सर्वेणार्थित्वात् सम्बन्धस्य विदोषात् । अत 
पव धध्रानान्तरं गुणो ऽकृताथेः कल्पयतु राजान्तरं यथा प्रकतयः।न च 
वे सा्टदइयं, प्रकृतीनां राजङ़ृतोपकारापेक्षित्वे ऽपि सवथा गुणत्वात 
तद् कभावपरिपोष थमे दहि तत्र कृतोपकारापेक्षणम् । नच खप्रधाः 
नाथ कायकालपक्चे ऽपि कायेवाक्ये संज्ञाय, मेदेन च संलिद्धयमुष- 
व्यापयति । तस्मात्पुनः संज्ञाविधानलक्षणाद्चनसामथ्यात् प्राप्तातिः 
शयः कक््यान्तर्राप्तो द्वितीयाविधिः परमपि तृतीयाविधिमपसारयः 
तीलवसुक्तम।तथा च वक्ष्यति! हतुमतार्यो गपरिच्छेदे ऽनुना कने भारः 

१९२ सशीषे वाक्ष्यपदीय । 
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तृतीयकाण्डम्। १९३ 

माद् बाध्यते प्रप्ता हेतुलक्षणा तृर्बयेति । तदित्थमनुलक्षण द्यत्र 
तुरेश्र टक्षणग्यापकत्वं कथयितुं लक्षणान्तरोपात्तः सव्यप्यव।न्त- 
भदे तया: । तथाहि खक्षणदेत्वोः क्रियाया इत्यन्न टक्षणद्धदेन 
नकत्वाववक्षया हेतुरूपादेरत्र तदेव निमित्तसामान्यं [त्रेधा बविभ- 
म् । खरूपपदेन क्रिय।निवेतेकं कारकं, सामान्येन जनको हेतुः, 
पकं लक्षणमिति ॥ २४॥ 

जनकत्व साऽपि हेतुसाधनयोर्विषयमेदात् भेदमाह । 

दरञ्यादेत्रैषयो हेतः करकं नियतक्रियम् । ५5 

व्यगुणक्रियासाघनमयेवस्तु द्रव्यादीनां हेतुः । तद्यथा बीजेनाङ्कुरः, 
नेन कुलं, कन्यया शोकः, विद्यया यशः, शिद्पा्यासेन नैपुययं, अ- 
ना पाकक्रिय।साधनमयथवस्त्वनाश्चितव्यौपारं हेतुरेवेति। पाकादयो 
यपि क्रियाः, तथ! ऽप्यज्ञापरतव्य।पाराणां सन्निधानमत्रो पकारितया 
ज्ञःप्रश्च नां विचक्षितत्वादविद्यमानकरणभावा प्तेतु तृतीया 
म्बध्यन्त।धनेन सह सम्पात्तक्रियाप्रमावितः कखस्य खम्बभ्धः, कुटस्य 
` धनेन प्रसिद्धि रूपजन्यते । तत्र चोपरतब्यापारं धनं योग्यतामाद 
खस्य । हेतुरिति शेषषष्ठीवाधिकया हेतुतृनीयया संयुज्यते। कन्यापि 
नयितुः शोकस्य हेतुरिति प्रा्चिक्रयाजनितेऽत्र श्ेषरसम्बन्धः। 
वमन्यन्नापि यथायेगमभ्यूद्यम् । शिल्पाज््यासेन नेपुण्यमध्ययनेन 
वतीति गुणक्रिय।विष्रयता हेतोः । क्रियास।धननियतं तु कारकम् । 
र हि क्रियैव विषयभूता।। वषयता व्यापाराविष्टत्वं च स्वरूपभेदः । 

कस्य॒ चिक्तु व्याप।रव्रिशिष्टस्यापिं क्रियाविषयस्य शाख्ीयं 
ुत्वमुक्तमिलयाह ॥ 

कत्तां कर्न्तरापेक्षः क्रियायां हेतुरिष्यते ॥ २५॥ 
कन्तो प्रयोजकः भरबोञ्ये कवे शक्तिव्यवध्वाने क्रियायामुपयुज्य- 

नः प्रयोज्यकन्तोरं प्रषयंस्तत्म्रयोजको हेतुरिति शाखे हेतुत्वेनेष्यते। 
चनात्क।रकविरषो ऽपिन त्वयं रूढो हेतुरिद्यथः॥ २५॥ 

इदानीं क्रिया विषयत्वे समाने ऽपि हेतुकारणयोर्धिडेषमाह । 

 क्रियाये करशन्तस्य इष्टः प्रतिनिधिस्तथा । 
हेत्वथां तु क्रिया तस्मान्न स प्रतिविधीयते ॥ २६॥ 

२५ 



१९४ सदीके वाक्यपदीये । 

क्रियासाघनाय प्रकृष्टोपकारकं करणमथ्रधानं क्रिया तु साध्यश्च 
भवा प्रधानम्।अत एव ्रधानाचुरोधित्वाद् गुणाना, मसति श्चते करण 
शिष्टः प्रतिनिधिराचरितः प्रधानभूता दि क्रिया साध्यत्वात् योम्यस। 
धनापेक्षास्रमर्थेति साघनसामान्यस्याक्षेपे ऽध्यवसायाये श्चुतसाधनावि 
योग इति । तद सेम्भवे $पि प्रधानेन क्रियास्वरूपेण यदाक्षिप्तं साधन 
स।मान्यं तद्धिदोषान्तरणापि परिपोष्यमायां न ्रीताथेव्यागाय प्रभ 
वाति। सामान्यस्यापि श्चतत्वात् तस्य च सवेविशेषेषु स्वीकारयोग्य- 
त्वादिति प्रतिनिध्युपपत्तिः। पूवमेव चर्वितो विस्तरः, अङ्कश्रेषो ऽपि 
अधानायुच्छदान्न प्रधानक्रियास्वरूपसंरक्षणाय । चिष्टेः सम्प्रदायपा 
रम्पयौवगतं सदशमङ्कं मुख्यबुध्यैवोपाधीयत ति क्रियायाः प्राधान्य 
स्येतः्फरम् । अत पच के चित्फरणद्ब्दो ऽत्र सवेकारफवचनो, जातौ 
घेकवचनामति सबाणि कारकाणि गुणभूतानीति तस्य प्रतिनेधिरूप 
पद्यत इति व्याचक्षते।अभ्ययनेन वसतीति तु चसत्िक्रिया ऽऽख्यातात्त- 
था प्राधान्येनापि प्रतीयमाना वस्तुसखामय्यादध्ययनाख्यहेतुपरतन््रा । 
तथा ह्यध्ययनार्थो ममात्र वासर हति वक्तारो भवन्तिन च गुणान्तसे शप्र 
धानमिल्यध्ययनामावे वा समथेमन्यर्कि चिदत्र प्रतिविधातुं युक्तम। 
अन्यस्याप्युपादनि ताद्थ्यै क्रियायाः प्रतीयते, इदानीं स पव मुख्यो हेतुः 
स्यात् । तस्भादध्ययनमेव सम्पाद्यं प्रधानमिति निभ्यौपारं योग्यता- 
मात्रेणोदेदयमध्ययनं वासस्य हेतुस्तेन वासो न निवेद्यते अपि तुवास- 
स्याध्ययनमेव हतुः।ग्यापाराविद्िष्त्वे $ध्ययनस्य, वासरं प्रत्याजुक्कूल्य- 
विवक्ायां सिद्धादि वत्तच्छमथां चरणात् प्रयोजककतृत्वं, अध्ययनं बा- 
सयदीति । तदेव कारकविषये क्रियाप्रधानं कायेपरकं गुणथतम् । 
हेतुविषये तु स विपयेय इत्यनेनापि बिदोषेण कारकद्धतोव्यतिरेक 
उक्तः॥ २६॥ 

द्।ना चतुथ।चषये ताद्थ्य तृत्तायविष्रयाद्धतेन्या्तरेचयितु 

माह । 
परातिलाम्यानुकूरयाभ्यां हेतुरथेस्य साधकम् । 
तादथ्यमानुलोम्येन हतुलवालुगतं तु तत् ॥ २७ ॥ 

अपचीयमानावस्थो हेतुरविततमेव कायै जनयत्यप्रातिलोभ्यो 
परक्षितः । तद्यथा जरूमानय सं सगवशोपजनाय पचतिरूपमुत्तरो- 



वृतीयकाण्डम् । १९५ 

त्तरं पचचातेतरां, पचनितमाम। लक्षणावस्यापरम्परासादनानुगणमथौ- 
न्तरसंसग।पचयमानरूपविचेषं तु कायमुपचिततरमेव जनयत् कार- 
णमानुकल्यापलक्षितो हेतु।तद्यथा बीजञमुद क।तपसं योगादितविचेषमु 
च्छ्रनतरतमावस्थमङ्करप्रसवस्मथम् ।दत्थं द्विप्रकारो हेतुः।तद्विशोषस्तु 
ताद्य्यम्।भनुकूट्येकनियतमथसिद्धिनिमित्तमानुङृष्ये यद्धतुजनक . 
त्वंल्दलुगतहेतुविशेषरूपम्।तादथ्यै कायैकारणसम्बन्धस्याद्भतं रूपमि- 
स्यथेः।अत्र चतुरधकुण्डलाय हिरणयमिति।तस्मा ददं तदर्थमिति च्दमो- 

` पकारस्य निदं शः। तच्छब्देनापकायस्य समासाद्धावप्रस्ययेन खम्बन्ध- 
स्यादूभूतरूपममिधानम्। तत्र चोन्रपदाथेस्य कारणरूपस्य प्रह्व पनी- 
यत्वेन प्रा धान्यात्तच्छब्द वाच्ये गयो ऽसम्बन्धःपदं बध्चाति।तन्र ध्सा- 
बुदभूत इति तादथ्यकारणस्योपकारित्वे गम्यमाने कार्यंकारणसम्ब- 
स्धोद्धवे चतुरी विधीयमाना कायेवाचिन एव मवति। तथैव कारण- 
गतस्यापि सम्बन्धस्य निभागात्।कारणव चनात्तृतीया न भवति का- 
येमे प्रयोजकतय)। परिणतं तदथेमित्युर्खत इत्युक्तमाभध।नम्।उत्तर- 
पदाथेप्रधानस्दात्तद थेशब्दस्य कारणचवनता न्याय्या यतः, अत एव हे- 
तुत्वाजुगतं तदण्यम।करणविरोषो न कायम। यदथमस्य गमन तद्- 
नेन स।धितमिव्यत्र उपसजनस्यतच्छब्देनो च्छिष्टस्य सामानाधिक- 
रण्यं रचाब्दन नद् रात् सवनामाथः क ययागच्युक्तः॥ नत्वेतावतेद् 

सचनामाथस्य प्राधान्यसुत्तरपदार्थे गुणत्वात् ॥ २७ ॥ 
पवं कारकं हेतुत्वालक्षण तादथ्यमिति निमित्तसाभ्ये ऽपि प्र 

` विभक्तखररूपविषयाः पदाथा इति न तत्र लक्षणसाङ्कय्यश्रसङ्क इत्या- 
खषङ्किकेऽयं निर्णीते प्रस्तुतमेव कारकविषयं विचारं प्रल्तवयति ॥ 

सवत्र सहना शक्तियाव्रह्रज्यमवस्थिता । 
क्रियाकाले तमिव्यक्तेराश्रयदुपकारिणी ॥ २८ ॥ 
आनेत्यन् पद्यानां स्वतनस्व राक्तानामुद्धव हतत सहजता 

शक्तेः । न ह्यनाधेयरातेश्चयत्वात् । चनामराक्तस्योत्पत्यनन्तरमाधघातु 
चाक्यत क्तः । निद्याना ठ खाभावको दाक्तः । 
जान्रयसमवतास्तु राक्तयः, तदपाये निराधारा नावस्ातुं पार- यन्तात यावद्रञ्यमाविन्यः । एवमपि सहकारिसन्निधाने कायो 
च्छा: अत्तचनव्यक्तमश्चयन्ते भावा इत्यामिग्यक्तिकाः । त एव कार्यो 



१९६ सराफ वाक्यपदीये । 

पकारिर्वात् साधनमित्युच्यन्ते नान्यदा सत्व ऽपि ॥ २८ ॥ 
तथाहि 

कुड्यस्यावरयो शक्तिरख्रादीनां विदारणे । 

स्ैदासतु सन् धर्मः क्रियाकारे निरूप्यते ॥ २९ ॥ 
आवारकं कुड्यं विदारकं च राख, छश्ावरीनञ्यवस्तुखन्निधा- 

ने क्ञाप्यत हति विद्यमानशाक्तवष्रयापपन्नाऽभिव्यक्तिः । परच्छदय- 
ते त्रिकाला ऽप्यवौग्दशने ऽपादाननियमाधकाथात् पृवमपि श- 
क्ि(रतस्तं) ? पुनरपि कायंकरणादुत्तरकालमपि ॥ २९ ॥ 

आगमनाप्यतत्सम्वादयति। 
॥ 4 छः न) ॐ 

स्वराङ्गसंय।गिनः पक्षा दल्यानां वारुणा यथा । 
॥ 

ॐ ® क = < व 

व्यञ्यन्ते विजिर्ग षणां द्रन्याशां शक्तयस्तथा ॥ ३० ॥ 

देश्यानां सवकमनिर्माणा वारुणाः पाशाः सवदस्ततखाश्चखिताः 
सदा सन्निहिताः शक्तिरूपेणेत्यागमदहेतुपर सेन्यायत्तजयवेला- 
याममिग्यञ्यन्त इति श्चयते। एवं दव्याणां सदा सन्निहिताः शक्तयः 
स्कायेनिष्पादनकाटे प्रकाशन्त इत्यपि युक्तम् ॥ ३० ॥ 

यदुक्तमसयादीनां विदारणे शरक्तिारति तदेव प्रतन्यते । 

तेक्षण्यगो रवकादटिन्यसस्थानेः स्वैरसिर्यदा । 
छं भरति व्याप्यते शक्तिमान्ग्रह्यते तदा ॥३१॥ 

निबिडतरं संहननानामवथवानां क्रमेणात्र सुक्ष्मीभवनां तनुत्व- 
ग्रकघस्तेकषण्यं द निमित्तो ध्मः, भिन्नजातीयावयवसं मेद वच्छरे वि- 
च्छिन्नान्तराश्वानामवयवानामुपचयात् गं।रवं नियते न हतुधमेः। षा- 
वकासेजितानां लोहावयवानां निविडत्वं काठिन्यं नाम धमो यतः 

चहारविद्षो निष्पद्यते। संनिवेश विशेषो मण्डलखाग्रादिव्यपदेशनिबन्ध- 

नमस्यन्तराद्धभागदहेतुः संस्थानम्, यतः प्रहारविचित्रता जायते। त. 
देत धतैरसियष्िश्च्छद्यविपाटवम।रभमाणा शक्तिमती निगद्यते।व्या- 
पारशयूल्या तु सत्यप्येतेषु धर्मेषु न तथा अ्यवसीयते । एवमन्येषामपि 
पदायोनां यथायोगं वाच्यम्। असेरूपखश्चयात्वात् ॥ ३१ ॥ 

पक्चान्तराण्यत्र साधने सम्भव्रन्तीद्याह् । 



ततीयकाण्डम्। १९७ 

भाङ् निमित्तान्तरोदुभृतं क्रियायाः केधिदिष्यते । 
साधनं सहजं कश्चित् क्रिषान्येः पू्मिष्यते ॥ ३२ ॥ 

सिद्धिसत्वे ष्यक्तिथतीक्षा साधनम् । सत््मेव तु दाक्तीनामथं- 
जुमेयत्वात् क्रियानः पूतेमसिद्धमिति क्रियायाः पूवमपक्षणीयनिम- 
ताच्छक्तयो द्रव्याणां क्रियानुगुणा जायन्त एव्र । सत्वे ऽत्याभव्य- 
क्रिनिमित्तमपेक्षर्ण।यमिति तदव जनकम् । तथा हि सहक।रेसव्य- 

पक्षाणां भावानां जनकत्वात् परस्पराहनशक्तयस्ते स्का हततव 
इत्यु पनीयन्त केवलानामजनकत्वात् । न तदा निःशाक्ताइति नस्वाधा- 
रज्ञनकादेव शक्तिजन्म अपितु निमित्तान्तरादेव । प्रत्याभज्ञायमान- 
स्वाच शाक्ताङ्ञाक्तत्वे ऽपिन वस्तुभद इति केचत् । अन पतरापादाननि- 

यमो ऽपि योग्यतावधारणाध्सद्धः।अन्य तु शाक्तवेस्तुना ऽनन्यत्वात् 
स्व भावमेद एव । शक्तत्वे ्यन्यरेः सहजं केश्चितमाधनं शक्तिद्रव्या- 
णामिष्यत इति पूर्प्रतिपादितपक्षानुत्रादः । कं चित्तु येनैव कारणोन 
क्रिया जन्यते न तनैव साधनं, अपि त्वन्येनेवेति क्रियापेश्षया निमि- 
त्तान्तरत्वं मन्यमानाः सहजत्वमपि क्रियापेक्चयेव व्याचक्षते।तथ। च 
येभ्य पव क्रिया ज्ञायने तज्व पव शक्तय इति सहजत्वम् । तदुप- 
जानश्क्तयस्तु लक्षणान्तरे निवतंका इति साध्यसाधनभावे नस्ति 
क्षतिः । न हि साघ्यसाधनयोः सदसम्भवः प्रमाणोपपन्नः ॥ ३२ ॥ 

अभेदे तु साधनात्पृूतरप्रभाविनी क्रिया इत्याह । 

भवृत्तिरेव प्रथमं कविदप्यनपाश्चिता । 
शक्तिरेकाधिकरणे सातोत्रदपकषति ॥ ३३ ॥ 

अनपेक्षिनत्वेतु सखा क्रियाऽनपाश्चिताक्त चिदपि भण्यते | खा- 
श्रये तु समवेनव। अत पब तत्राश्रयंसान शक्तिराक्िमावयति प्रति- 
नियनस्वक यै खम्पादिका । अन्ये त्वनाधितेवेत्याहुःखोनोठयापारथरव- 
दू पा नदी भ्रचाहवत्तृणपणर्तादीन् सधनाङशक्तीः प्रइत्तिखक्षणी 

क्रिया ऽपकषेति वहन्तीति केषां चिज्जरन्मीमांसकानामागमः । इतो 
क्षणा वा प्रच्रत्तिनत्या सवेमावेष्वनुयायेनी सखक्रायप्रसवमथौ का- 
याण जनयतीति साङ्ख्यनयः। व्यापाराशरिषटस्य मवेस्य का्यजनक्- 
त्वाद्धचापारःपूवमार्वा समवतः, तनेव च शाक्तयाक्िप इति युक्तम् । 



१९८ सरीकं घाकष्यपदीये। 

कयं प्रब्लिरनपाश्चरया निच्येष्याह । ॥ ३ ॥ 

इतो प्रन्थपानसन्धानाय फुलराजछृतिर्किख्यते । इदानी मता- 
न्तरानुस्ारेण साधनस्वरूपं बणंयितुम।!ह । 

प्रपूत काटशक्तिवा क्रियां वा कालमेववा। 
तमत्र लक्षयं भावं क चिदाहुः कथचन ॥ ३४ ॥ 
अपृतै धमोधमौख्यमदष्टसेशकं केचिदेवंरूपं स्वामथ्यलक्षणं 

भावमाह: । अरष्टत्रशाद्ध सवै भवति वा न वेत्यद्टष्टमेव सवेकायो- 
णां निमित्तं ब'द्धव्यम् । काचित्तु वादिनः कालशाक्तिमेव भगवतो ब्र- 
ह्मणः सम्बन्धिनः साधनमाहुः । कालशाक्तय वुभाणितं हि सवै क्रियाये 
प्रभवति। क्रियां बा राज्ञसीमन्तरो पवर्णितख्ररूपां साधनमाहुः । नत्- 
तरकालभावि कि चन साधनं नाम शक्यं निरूपयितुम्।सवेक्रियामूलं 
साधनं व्याख्यातम्। अधुना क्रिमैव साधनमिति विशेषः।सेव हि स्वयं 
प्रतिभानाविरोषा भवतीति क(लटमव वा निल्यमेकमिव्यादिटश्षणल- 
कितं द्रभ्यकाटवरादिनः साधनमाहुः क(रवश्चाद्धि सव भावाः प्रम- 
चन्ति कायसम्पत्तये इति कारु एव साधनम् । यद्वक्ष्यति, यादे न 
प्रतिबभ्नीयारित्ति ॥ ३४ ॥ । 

अथ शक्तेः सामथ्यादिलक्षणायाः सधनस्वेन पूतं निरूषि 
तायाः सद्ुम्याविचारं कतुमाह । 

नित्याः षट् शक्तयो ऽन्येषां भदाभदसर्मन्विताः । 

क्रियासासेद्धपेऽथषु जातिव्रससमव स्थिताः ॥ ३९५ ॥ 

अन्येषां मते चार्थषु निलयाः षर् राक्तयः पृथग्लक्षणलक्षिनाः क- 
मद्या व्यवस्थिता इति । ताः कीडदयोा मदामेद समन्विताः, एकान्तेन 
यो ऽथस्तद्धेद समन्विताः अभिधीयेरन्। अर्थस्य शक्तितैकट्यान्ञीरूपता 
स्यात् । अथाभिन्नाः कथ्यन्ते तहिं विभिन्नकायोंदया नावतिश्वन्दे। 
तस्मात्कथं चित् भेदेनेति मदामेद्।भयां समन्विताः शक्तयो ऽथजा- 
तिवद वसिताः यथा सद्रव्यत्वगोश्ावलेद्यत्वादिंजातयः सततं भे- 
दाद समन्वयेनार्थेष्विद्येके मन्यन्ते ॥ ३५ ॥ 

तासां च द्रव्यभेदेनानन्छये $पि षटूत्वमेव षड्विधत्वमेव तं ` 
नािवते इद्याह । | 



सृतीयकाण्डम् । १९९. 

दरव्याकारादिभेदेन ताश्चापरिमिता इव । 
हरयन्त तत्तरमासां तु षट् षक्तीनातवनेते ॥ ३६ ॥ 

द्रव्यभेदेन भिन्ना शक्तिः । यथादात्रमन्या् छिनल्ि खण्डो- 
स्ययेति। आकारभेदेन खडा ऽन्यथा $वयवी ह्यन्यथे(न । आ दिग्रह- 
गाह कालभेदेन सेव दहनद्क्तिरभ्िवैचि्रयमुपपादयन्ती वस्तुत- 
बरूपं नातिक्रामति ॥ ३६ ॥ 

अयेकेव शाक्तिर्निमित्तमदाद्विशेषङरूपतया षोढात्वमापन्ना वा 
त्राघनमिद्याषह । 

निमित्तभेदादेकेव भिन्ना शाक्तः प्रतीयते । 
षोढा कतृत्वमेवाहुस्तत्परत्त निबन्धनम् ॥ ३७ ॥ 

यस्मात्कतेत्वमेव निमित्तमेदेनेष्टतमत्वादिना, ज्वटखनत्वादिमा- 
: षोडा $चस्थितः सन् तत्प्रबृत्तेः शक्तिभेद प्रत्तः कारकव्यवहा- 

भेदस्य निवन्धने निमित्तभूतं बोद्धव्यम् ।यथोक्तं यथा पच्यन्तां वि- 
त्स्यै, एधा ज्वक्छिष्यन्तीति ज्वलने क्रियाकरणस्य पाक इत्यादि- 
धायेन कतेत्वमेवावान्तरब्यापारविवक्षया करण।दिग्यपदेशरूपतां 
जते ॥ ३७ ॥ 

तदवमेकानेका वा शक्तिरुपपादिता । अथासौ व्यतिरिक्ता- 
` 

यतिरिक्ता वेल्याशङ््याह । 

तन्त्रे धा व्यतिरेके वा व्यतिरिक्तं तदुच्यते । 
शन्दभमाणको छोकः स शाच्चेणानुगम्यते ॥ ३८ ॥ 

भेदामदाभ्यां लावदनिवोच्यासौ केवलं भेदाभेद समन्विते व्यु- 
म्।अथाच्र (निष्टणक्ां)? करोषि त्वया सहास्माकं किप्रयोजनम। 

चैथा शक्तिमतोरेकान्तेन तत््वमग्यतिरेको वा मेदः । पवं च वेस्या- 
रणनयानुसारिभिरस्माभिस्तत्सामध्यै व्यतिरिक्तमेवोच्यते । य- 
मात् शब्दप्रमाणको रोकः ।शास्रण चनन स एतानुगम्यत इव्याह। 
1 खेणाचुगस्यते । लोकप्रतीत्यनुसारेण हि शाब्दस्याथां वितन्यते। 
कञ्च शाब्दाक्रयानि।मित्तायाः शक्तेव्येतिरेकमेवानुगछति । भव्यति- 
के हि सततं क्रियानिष्पा्तप्रसङ्क श्व्युक्तप्र् ॥ ३< ॥ 
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नक अथ परमाथपय।लोचनां विना निडेतिमुपलमन्ते ते तदोच्य- 
त ।क [चादत्याह्। 

परमाये तु नक्तं पृथक्त्वाद्धन्नलक्षणम् । 
न [उ न~ ~ 

पयक्ल्रकल्ररूपण तत्तम प्रकाशत ॥ ३९ ॥ 

पृथकत्वाद्धिन्नलक्षणा पृथक्त्वव्यतिरिक्तं नेकः्वमस्ति पथर्क 

कत्वरुपण हि तत्वमव प्रकाशते । अआवद्याव्यवहारदशायां पृथ- 

क्त्वन प्रकाशते । अविद्याविदये त्वेकन्वेन प्रकाशत इति बोद- 
ग्यम् ॥ ३९ ॥ 

पनद्व व्याख्यातुमाह । | 

यत्पृथत्रत्वमरसान्दिग्धे तदेकलान्न भिद्यते । 

यदकत्वपसान्द ग्य तत्प्रथक्त््ान्न भिद्यते ॥ ४०॥ 

असन्दिग्धं यथा तथाऽवगमात् सन्देहं विनाकृतं पृथक्त्वं तदे- 

कलत्वान्न भिद्यते । यञ्चकत्वमसन्दिग्धं विगतञ्नमं तत् पृथक्त्वान्नाना- 
त्वान्न भिद्यते ॥ ४० ॥ 

तथा च यदैकत्व काषठामनुप्राप्त तदा सवत्र तद्ध प्र 
छार इत्याह । 

दयोः क्षमात्रायुरादियः सागराः सरिता दिकः । 
अन्तःकरणतत्त्रस्य भागा बाह॒रबास्थताः ॥ ४१ ॥ 

अथवाऽऽस्तां कानिपयवस्तुचिषय पकत्वाघेकत्वविच।रः । 
चरमे द्ोश्चाकारं परथिवी च द्यावापृथिव्यौ मह्यौ महाभून- 
स्ज्ञके जलद्यती तदन्तरे च वायुरपि तृतीयः। यदादिदयल- 
क्चणमपि सकलनेजसां प्रधानं दिव्यतेजः, आपः सरिनः समुद्रः गौव - 
वित्ततरा, स्वांसयेवैनानि महाभूतानि सकलजगज्ञी वितभूतानि दिशे 
चा, लोकम्यवहारनियमनिमित्तभूनः कालश्च वक्ष्यमाणः तद्रे तत्सवे- 
मन्तःकरणतत्वस्येति। अन्तःकरणत्वेनान्तररूपतया प्रतिभासमानं यत्र 
तयिवेते भावाः प्रतिबिम्बकाः, आभासा बहिरवस्थिताः । परमार्थे तु 
कीरशो $न्तबेहिभावः। एकमेव सञ्चिन्मयं परं राब्दब्रह्म यथातथाव- 
स्थितमिति कारिकाः ॥ ४१॥ 
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महाभूतरूपत्वं दिश्रपताञ्चाभिधाय कालरूपतां तस्यैव प्रति. 
दयन्नाह । 

कालविच्छेदशूपेगा तदेक मवसिथतम् । 
स हयपूर्वापरो भागः पररूपेण रक्ष्यते ॥ ४२ ॥ 

 ह्यपूबोपरःपरमाथेतः। अथवाकाटशक्तिवद्ात् चिरक्षि्रादिक्रमेण 
क्षितं तदेव पदाथसामथ्त्ररोकप्रसिद्धं वेय्याकरणमतेन साधनम्।अथ 
1शुद्धिप्रकल्पनारूपं विज्ञानवादाभिप्रयेण, सं सर्भिरूपे वा पषाथौन्तर 
ते संसगेवादाचुसखारेण, अदृष्टलक्षणमपूवेशब्दव।च्यं वा मी्मांसकद- 
१, ब्रह्मसम्बन्धिनी वा कालशक्तिरद्धेतद शंनेन, क्रिया राजसी प्र 
रूपा वा साङ्कन्यद शोनानु सारेण, निल्यमेकं द्रव्यलक्षणं वा कालङ्पं 
उयकारखवादिनां मतेन विज्ञेयम् । साधनप्रस्तावेन च कारकराब्दवि- 
1रस्तत्प्रसङ्कन च देतुरक्षणकारककरणतादथ्यानां मेद पूव निरूपण - 
 । पूतेकाले कृतः स्वरूपमुक्तम् । ततः राक्तेः किं सह प्रागुत्तरकालं 
भाव इति कारुविकलट्पः। साच किकमौदिसेदेन भिन्नेवादी खि- 

कैव सेव तथा पांरकर्प्यत इति सद्धन्यविकल्पः। सा च किं पदाथ. 
बरूपाद्धचातिरिक्ताऽभ्यतिरिक्ता वेति व्यतिरेकाग्यतिरेकी। व्यतिरेकं 
वेना तत्प्रस्तावे तु ब्रह्मस्वरूपरिरूपणमिति प्रकरणसमुदायाथः ॥४२॥ 

इदानीं श्रतं वेय्याकरणमतमेवाजुबन्धयञच्छक्तेः उ्यतिरेष- 
वान्वयग्यतिरेकमुखेन परिघरयन् सद्धावमुपपादयितुमाह । 

दृष्टो ह्यव्य तिरे ऽपि व्यतिरेको ऽन्वये सति । 
यैः 

टक्षाधयथन्वयस्तस्माद्रिभक्यथों न्य इष्यते ॥ ४३ ॥ 

अञ्यतिरेके अभेदे ऽपि प्रकत्यथस्य च्चे इक्चाये्यादौ विभ- 
यथस्य सशधनलश्षणस्य व्यतिरेकः तथा तवर च विभक्तयथस्यास- 
परत्वम् । येन प्रातिपदिकार्थं ऽस्यान्वये ऽचुगमो रष्ठः, ततो मन्यामहे 
स्ति कश्चिद्धचतिरिक्तः प्रत्ययाथभूनो $नपहवनीायः साधनलक्चषणश- 
के शब्दवाच्यो ऽथे इति साधनसिद्धिः ॥ ४३ ॥ 

इदानी व्याख्यातस्योपसहाराय व्याख्येयस्यिक्रमाय कारि- 
माह । 

२९ 
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सामान्यं कारकं तस्य सप्ता्या भदयोनयः। 

षट् कमाख्यादिमेदेन श्रषभेदस्तु सप्तमीं ॥ ४४ ॥ 

सामान्यं कारकमिति व्याख्याताथांपसरंहारः। तस्य सप्ता इत्यादि. 
ना व्याख्येयार्थोपोदृ घातः । तत्राद्यः प्रघानमूनाः सामान्यसाधनाप- 
क्षया । मदरूपाश्च ता योनयः स्रकानां मदानामिषति मेदयोनयः। 

अथान्याः सप्त मदानां च स्वकानां योनयः कारणानि। कथमित्याह । 

घर् क्माख्यादि भेदेनेव्यादि । कमं दिव्यपदे रामेन सप्तप्रक।रकशक्त- 
यो रक्ष्यन्ते ऽधुनेति साधनस्रमुदे शसङ्तिः ॥ ४४ ॥ 

कमोदमदेन सप्तमेदभिन्नं तावत्कारकमुदिष्टम । अथ तदनु- 
क्रमेण कम तावत् सं ख्यामेद पद् दान पूवकं व्यास्पातुमाह् । 

[^+ नि क (9 

निवत्त च विकार्यं च प्राप्यं च तरिविधं पतम। 
तत्रेप्सिततमं कर्मं चतुधा ऽन्य्तु काटिपतम् ॥ ४५॥ 

कारकविशोषनिदङश्च विभक्तयनुकरमानुसखारेोह प्रदश्ितः। 
सूत्रेषु वँ विप्रतिषेधपरिमाषामयुरुष्या पादएनाद्क्रमेणोक्तम। तत्र वि- 
भक्तयः स्वौजसमाद्याः  कारकमभिदहितमनभिहितं च भवति। त 
प्रथमा ऽभिदितक्ार्कविमक्तिः भ्रात्तिषदिकाथेमाच्र एव विधीयते, 
द्वितीयादयश्च सवौ अनभिहितकारकविभक्तय इव्यकप्रकरमत्वा्ितीः 
याद्यथानुलरणेबोपक्रमन्ते । ितीयाद्यथेश्च कमा देः। यदुक्तं कमणि 
खिनीयेत्यादि । अतः कमेण एवादौ व्याख्यावसरे सूत्राद्यनु सारणा 
कतुः क्रियया यक ल्सिततममाप्तुमिष्यमा तमं तदेव खक्षणम प्रः 
थमसूतनिर्दिष्टम । कम तिभिः प्रकारे: निवस्यविकाय्यंप्राप्यस्येर्थिन्न. 
मनेकन्तावन्निर्िष्टं वीद्धग्यम् । अथान्यत् सूत्रान्तरनिर्दि्टमपि 
द मिममादह । चतुधा ऽन्यन्तु कटिपतामति ॥ ४५॥ 

कथमित्याह । 

ओदासीन्यन यत् प्राप्तं यचच कतुंरनीप्सितम । 
७ | स १९ 

सज्घान्तरेरनाख्यातं यद्यचहप्यन्य पूर्वकम् ॥ ४६ ॥ 

आओदासीन्येन तार्स्थ्येन यत्पा्तम्र्। यथा ग्रामे गच्छन् इश्षं स्पश हि 
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लथा यश्च कतैरनीत्सितम } चोरविषादि । एतत्तथायुक्तं चानीप्सित- 
मित द्वितीयसरुनरनिर्दिएम्। तञ्च द्धविधम् । तया च येनैव प्रकरेण क- 
तैर प्सितमेव्र चद्नीप्सितमीप्सतादन्यद्यथा विषादि। इतरश्च यद्ा- 
द।स्मोन्येन प्रप्त इक्षमुखद्यूक्तम् । तथा संज्ञान्तरेरपादानादेसंक्ाभि 

रनारुयातमपि क्रियानि।मत्तमेतद्कयितमिति वृत्रीयसूत्रनिरदिं वे. 
दितव्यम् । तथा यज्नाप्यन्यपृवैकमिति। अन्यत्कारकं पूवे यस्य।यथा 
देवदत्तमभिक्तुभ्याति देवदत्तमभिदरुह्यतीति। अन्न दिक्ु्रदुटोरुपखष्ट- 
योः उपसगेसम्बद्धयोः ये प्रतिकोपः, तत्कारकं पूवंसखूत्रेण सथ्रदा- 
नसंज्ञमपि कमेसंक्ञमव भवति । तथा ऽक्षान्दीभ्यति इत्वत्र दिवः कम 
चत्यनेन दिवः खाधकतभं यत् पूवेसूतरेण तत्करणसंहृमरि कमेसंज्ञं 
भवति ॥ ४६॥ 

अथ निवस्य निचिधन्रुटिष्ं उयाख्यातुमाद ॥ 

सती वा विद्यमाना वा प्रकृतिः परिणामिनी 

यस्य नाश्रीयते तस्य निलयं प्रचक्षते ॥ ४७ ॥ 

यस्य निवेत्यंस्य घटादेः प्रकृतिः सती वा यथा मरुदादि- 
का अविद्यमाना बा यथा राब्दसंयागादेः ॥ परिणाममापादिता 
अभेदेन नाश्रीयते सरदो चट करोतीच्फादयेवरूपतया न चि्वक्षिता 

कि तिं ख्रदा घटं करोति इत्यादि मेदेनेव ॥ यदा प्रकृतेस्तु विव- 
ह्वायां विक्षाये प्रकूतिः । कारणस्य परिमाणामित्वेन यद् विवक्ला 
क्रियते खदा घटं करोनि, कारोः कटं करोति, अङ्क।रानू भस्म करो- 
तीत्यादि । तदा विकायं कमे प्रचक्चते ॥ ४७ ॥ 

अथापरथा मताम्तरो पन्यासच्छटेन प्रकारभेदकथनवाञ्च्छया 

निधैयविक्ये निरूपयितुम।!ह । 

प्रकृतस्तु विवक्षायां विकार्य केश्चिदन्यया । 
नि्मत्त्यं च विकायं च कर्मं शास्त्रे प्रदर्दितम् ॥ ४८ ॥ 
कथमित्याह ॥ 

यदसज्जायते सद्रा जन्मना यल्मकारयते। 

तन्नित्यं विकायं च कमं द्रेषा व्यवस्थितम् ॥ ४९ ॥ 



७४ सटीक वाक्यपदीये । 

यदसद् वरशोषिकाचनुसारेण जायते साद्धचमतेन सदैवं व। 
जायते तवुभयथापि जन्मना प्रकारयमानत्वात निवेद्य कथ्यंते । 
पतवुक्तं भवति सत्कार्यवादिनामस्माकं निवेच्यै कमौस्तीति वक्त 
व्यं पायते । सतीत्यस्य प्रकरतिभवत्वसती वा । सवथा जन्मना प्रका 
ख्यमाना। न वे नि्ध्यस्य न काचत् श्चतिः। सदसदा जन्मना यत्पर 
कारयते तज्निधत्यै। असरजायत इत्यविद्यमानप्रकृतेः कमणा निवेस्यमा- 
नमिल्यतः पूवोक्तिनेबान्तरितो ऽसञ्जन्मना भरकादयत इति। अयमत्र वि- 
शोषः। तद्यथा पुत्रं प्रसूते शब्दं प्रयुङ्क्ते दत्यन्चं कुक्षिस्थस्य सत एवं 
पुत्रस्य विवक्षितस्य च शब्दस्य प्रसत्रयोगाभयां प्रकाशनम्। सतः प्रकाश 
नाद्धि जन्मा विवक्षितम।जन्मग्रहणन प्रकतिविवक्चायां विकार्यतामा- 
ह।अन्यथा ऽभिन्यञ्यमानस्य निवेद्य कमता स्यात्। तद मावमपि जन्मग्रह- 
णेनाह्।तेन वेदमधीत इव्यादौ वेद्ादेरध्ययनेन प्रकादयमानस्य निचरलक- 
मेताभावात् कमेणिनिवेत्थमानो विक्रियमाण इति चेद्धेदाध्ययनादीना- 
मुपखद्धन्यानमिव्युच्यते। इत्थं च प्ररृत्यथविवक्षायामेवेतान्नवेत्यै कर्मो- 
रमिति कैश्चित् अन्यथत्यसङ्कतम् । तस्मत्सिद सत्कायैवादिमतमेदे- 
नेतद्लचाख्ययम् । पूव रोकभ्रतील्यनुसारेणोक्तम । इह तु तीर्थिकमता- 
श्रयेणापीति विश्चेषः। विकायै तु कमेद्धेघा व्यकखितम्। प्रतिभ्यक्ति 
लश्चणं प्रतिलक्षणं उ्यक्तिभेदः ॥ ४९ ॥ 

पूवेघुक्तं टष्षणमाह । 

भरङत्युच्छेदसम्भूतं किं वित्काएादिमस्परववं । 

किं चिद् गुणान्तरोत्पत्त्या सुवणा दि विकारवव् ॥ ५० ॥ 

निरन्वयविनान्ात्परङृतेरुच्छेदः । यथा काष्ठदेमस्मादि । का- 
छ्रानि भस्म करोति। पूवंवत् प्रकतिावकार्योः क्रियासम्बन्धो योञ्यः। 
पूर्वण त॒ खक्षणोन निवघ्यमेतत्कमे प्रङ्तेरवि वक्षया । विवक्षायां तु 

1वकायम्। दद् त्वववाक्चतायमिापप्र्ता सस्माद्काय रूपाचरशेषा- 

देव काषठदिकमुपण्यो पजातमिति प्रतीतविकायम् । पूववत् प्रति 
साश्चादिकायकम, तदभेदे अविकारो ऽपे। इहतु साक्षाद्विकार एवेति 
विशेषः । कषान दहन्ताततु प्रकतरव शब्दवत। सखामथ्यगम्यस्तुं 

विकारो भस्म | पवंकाण्डंनि लुनाति कम करातीत्याद वेदितन्यम्। 

का चित्तु प्रृतिरत्यजन्ती खरूपं संखानान्तरापत्या विर्तत्युच्यते ` 



तनीयकाण्डम । २९५ 

शति गंणान्तरस्ज्जिवेशादे श्रमंस्योत्पत्योपलक्षितमपरं विकायै कमे । 
तद्यथा सुव कुण्डले भवत इति। अस्रत्कायेतया यद्यप्यत्रापू्वात्प- 
त्तिः तथापि प्रत्यभिज्ञानाद्छोके तत्वाध्यवस्रायात् गुणान्तरमात्रा- 
पत्तिरुच्यते । पतच्च प्रतिविवक्चायां पूवेटक्षणनापि सङ्दी- 
तम् ॥ ५९ ॥ 

इ्वानीं प्राप्यकमेलक्षणमाह । 

क्रियाङृतविरेषाणां सिद्धिर्यत्र न गम्यते । 
हशेनादवुमानाद्रा तस्राप्यमिति कथ्यत ॥ ५१॥ 

ब्ृत्तिरात्मखाम पव क्रियारतो विद्ोषो द् 
| # 

धैते । विकार्येतु मस्मङुण्डलादौ विकारः क्रि- शनास्प्रलयक्चदे वावधाय 
याङ्तो विशेषो $वधायेते प्रत्यक्षेण । क चित्पुनरनुमानाद्धिेषाव- 
खायो यथा प्रज्ञानितानां सुखादीनां मुखप्रसाद्ादिना लिङ्कनाव- 

खायः । जखावसकादिक्रियवेरितश्चं वनस्पतीनां विश्चेषः प्रतिजल- 
भवाप्य जन्मसृक्ष्मत्वावुत्पच्यनन्तरमवसीयमानश्चरमा वस्थायां प्रच 
तततरविदोषदश्नादवधार्यते । न ह्ययं प्राचततसे विशेषो न वे- 
क्लितक्रमो इरि्यश्चद्धित पवोदहितुं प्रभवतीति प्रतिक्षणमयुमोयमानः 
सृक्ष्मरूपस्तस्य हि सक्ष्मरूपस्य वुःखाधारत्वम् । तथा षटजादि सखरवि- 
दोषयोरूपघोरातितारयोः । तदेवं विधो विशेष एव क्रयर्तोन सं 
इदयते। कतुः क्रियाविषयभावमाज्रेणेप्सिततमत्वात्प्राप्यं कम । तद्यथा 
आदिद्यं प्यति, नगरमुपश्चयति, वेद मधीत इत्याद्ावादित्यादीनां 
हि खन्दशंनक्रियय। कञिदाहितो विषो नावधायेत | प्रमाणाभ्यां 
क्रियाखम्बन्धमात्नं तु लक्ष्यत ।न च स पव विशेषः । धुते क्रियासम्ब- 
न्धे वस्तुगतस्य भेद स्य निवेत्यैविकायेयोदंत्वात्। नगरे तु गमनक्रिया 
जनितः संयोगो द्विष्ठो विष्यो भवन्नपि। नगरस्य महापरिमाणत्वात् 

अटपपरिमाणेन है वदन्तेन हि भवदं गलिसम्बन्धवद लक्ष्यः पृथिव्यक- 

देशश्च सखवावयवापेक्चया कर्पितो विशिष्ठस्वाधाराधेयरूपो न प्राष्य 
शाब्द वाच्यः प्रसिद्ध एव वेति न कदाचिद नुपपत्तिः ॥ ५९ ॥ 

नास्वेव प्राण्यकमे सवेन क्रियाङतविरोषाव्रधारणादिति के 
चिक् । तथादि। 

24. 34 



२०६ स्शीके वाक्यपदीये । 

विकशेषछाभः सरवैत्र विशते वश्च॑नादिभिः। 
केषां वित्तदभिन्यक्तिसिद्धिरषटिविंषा दिषु ॥ ५२॥ 

द् शेन।दिक्रियादितविदोषाद्ययो विकारः सर्वत्र विद्यते सौक्ष्म्या 
नावधायेते। सर्वेति। कषां चिन्मतम् । तस्य विशेषस्य ष्टौ विषं येषा- 
न्तेषु तद्विषये $भिभ्यक्तेर्निश्चयस्य सिद्धिः । द्टिविषिरहभिर्निरीक्चिनो 
विषयो ज्वलनज्वालाठीढो लक्ष्यते तत्साधम्यौदन्यन्रारि दशनाना 
दितः कथिद्धिशेषो विषये समुज्नेयः । तेजसं दि चश्चुः प्राप्यकारीति 
तेन युक्तो विष्यो ऽव्य क्रियते थथा दष्टिविषदथनेन। द्यांस्तु विदा- 
घो दर्टिवशेषः, तेजस्वूत्कटविषसम्पकाद्विषयं दहति अन्यन्न तनुत- 
रस्ितिः। आदिश्देनायस्कान्त।दीनां ग्रहण । तत्सन्निधौ खोदं भ्रमात। 
कतकफलसन्निधो हि जं प्रस्रवती्यस्त्वेव क्रियाकृतो किकारः । 
एतश्च शाख्रकारकस्यं मतम् । केषां चिदभ्यतमत्वनोपन्यासाव् कचि- 
दविशेषदशैनेऽपि हिन सवत्र तथाभावो इदयमानविाषरोऽपि युक्तः। 
किच क्रियाफले ऽव्र विकारो $भिप्रतः। परिदश्यमानस्तु विषयोः 
क्रियाया हेतुने फलम् । दश्टिविषादावापिं तेजः सयोगाद्धिषये विकारो 
न क्रियाबलात् । पएवमयस्कान्तादेवेस्तुसखमावो श्ये नतु क्रियाङ्तो 

विकारः कञ्चित् (समादयेस्येषं )? पराप्यं कमे क्रियाङ्तोपकारा- 
नपेक्षम् ॥ ५२ ॥ 

न चेद्धिकास्योगः प्राप्यकमणः कथमस्य क्रेयासिद्धावङ्खभा- 
श + 

वः साधनतास्स्पस्यथः। उच्यत ॥ 

आभासोपगमो व्यक्तिः सोदसमिति कमः । 

विक्ञेषाः प्राप्यमाणस्य क्रियासिद्धो व्यवांस्थताः ॥५६॥ 

योग्यदेशावस्थानेन ददोनपथमचतरति विषय इति योग्य 
हेदाताप्तिराभासोपगमः। स्वभावदेशस्य दशनादुपकारः यो +न्य- 

देशस्थिनस्यापि नीदारादिप्रकाशप्रति्न्धकमायुप्रदीवादिनिमित्ता 
व्यक्तिरङ्कं विषयस्य । धरकारायोग्यदेश्खितस्य सस्यन्यापारको ऽद्य. 

स्तभ।वः पिद्याचादिरिति सोदढत्वम् । बाधक्षमतामदह्टद्यस्वभावताङ्ं 

पतैरतिशयेै शनस(धनभावमनु मवति प्राप्यकमे । एने च दशन क्रि- 
याहतवो न इताः । ग्रामं ग्च्छिताद्यादात्रपि यथायोगं सखोढरबा- 



वतीयकाण्डम् । २०७ 

धो ग्रामदेवंच्याः। समोद। विषथीकृता हि रामादयो $वभासना- 
ं गमनादेसहाः साधयन्ति गमनादिक्रियामवमधीयमानं वेदादि 
ध्ययनसहम् । मातरं स्मरतीत्यपि माता कृतोपकारा करूरहृद् यस्या- 
` स्रतिपथमनुपतन्ती साधयति स्नरतिम् । रेम्सिततमच्वनेपेक्षा- 
॑ तु सम्ब्न्धित्वसामान्यविवक्षायां शेषषष्ठी मातुः स्मरतीति ॥६३॥ 

पत त।वद्यथाविमागं कम लक्षितम् । इदं तु वक्तब्य, पृवेमु- 
` गुणक्रियाणां कत्तौरः सर्वे साधनविरोषा इति तत्कथं कमे 
सम्भव इति कमकतृविचः!रपातनिकां करोति ॥ 

निवे्यादिषु तत्पूथेमनुमूय स्वतन्त्रताम् । 
कजेन्तराणां व्यापारे कमे सम्पद्यते ततः ॥ ५४ ॥ 

निषत्तिः विक्रियामासरापत्तिः । क्रियासु यथासख्वं निवच्यै- 
प्यलश्रणं कमे स्वातन्त्यकतत्वमाश्चित्य तदपेक्षया त्वेषां निवै- 
दिकमेविषयत्वात् बहनां कणां निवैच्तेनादिव्यापारे प्रैषरक्षणे 
मै जायते तेनाप्यमानत्वात्तथा हि निवत्तते विकुरुते आभा- 
सुपेति प्रकाशत इति कत्तरि स्वव्यापारे कथं मेदाः प्रधानकतृ- 
रारारे विवश्िते निवत्तयति विकारयति आभासादिविषयमावमा- 
द यतीति कतैपरेषे स्वामिसन्ञिधाविव भरत्या न्यरभवन्तः कमेमा- 
मुभवन्ति ॥ ५४ ॥ 

पवं तहिं कमोभूत् कन्तो कथं भवतीति येन कमेकठसम्मव 
त्यत आह ॥ 

तद्या पारविवके ऽपि स्वव्यापारे व्यवस्थितम् । 

कमोपदिष्ठान् लभते क चिच्छाद्खाश्रयान्विधीन् ॥ ५५ ॥ 

भिद्यते कुसूलमित्यादौ यदा करवृप्रेषस्य निच्र्तिः कुसूुखदे 
वषाणरूपतया स्वयमेव भिदा तु भवति । दूयते केदार इत्या- 
1वापि श्युष्कतरत्वात् कठ प्रयत्नानपेक्षणात् । पच्यते ओदनः खय- 
वेव्यादावपि सौकयीतिश्चयवाव् कलतरनपेश्चणात्तदा खव्यापार- 
वातन्तरयाश्रये कवैत्वे पखेण यत् कमेकारयप्राष्ट्ययै कमवद्धावो 
बेधीयत इति कमणि अपदिष्टान् विहितान्विधीन् कायाणि कन्तो 
पि खन् भ्राभरोति । कमेचत्तत्र ज्यापारफछनेन हि स्वव्यापारे कतृ- 



२०८ सरीके वाक्यपदीये । 

स्वात् कर्मेकायौणि न स्युरिति शाखारम्भः। क चिदिति । कमेख- 
भावानां कमेस्थक्रियाणां च धातूनां विषय इव्यथः ॥ ५५॥ 

नु च कत्र निच्त्ते तदायत्तं क्मत्वमत्र माभूत् कत्व 
न्तु कर्थः येन कमकर्तति व्यपदेद्राः। तथा हि सति प्रधानकन्तैरि 
कमणः स्वक्रियायां व्यापारा इष्ट इति तद् भावे कमेत्वबत्ता । कते- 
त्वमपि कुत इत्या शङ्याह ॥ 

निरटत्तप्रेषणं कमे स्वक्रियावयवे स्थितम् । 

निवर्तमाने कभ॑त्वे स्वे कतृसवे ऽत्रतिष्ठते ॥ ५६ ॥ 

धात्वथाँनुकरूस्येन च्टनं कतुः प्रेषणे स्वव्यापारः । क्तौ 
कारकविनियोगटक्षणः, तदनभिधीयमानकन्तेरि पच्यते ओदनः 
स्वयमवेव्यादौ निवन्तते । कत्रौश्रयस्य व्यापारस्य क्तरि परत्थ- 
यनाभिधीयमाने धातुना ऽभिधीयमानत्वात् । प्रतीयमानत्वं तु तस्य 
दचथेः पचिरिति भाष्यविरोधादसङ्कतमेवाख्यातान्तानि धात्वन्त- 
राणीति वक्ष्यमाणत्वाद्वष विभागेन धात्वरथता कतेञ्यापारस्य अ्रन्थ- 
कनो ऽभित्रता। तस्मिन्नि स्वस्मिन् क्रियावयवे प्रघानक्रियापेश्चया 
गुणभूते स्वव्यापारे कमे स्थन, कतृभूतया -भूतपूेगत्या तस्य कमे- 
ठयपदेश्ः । यद्यपि च कतृग्यपारे विवक्षिते स्वक्रियायामेवाच- 
स्थानं तद्वारेण प्रधानक्रियानिवेतेनात् कारकं कर्मेति सामानाधिक्- 
रण्या तथापि सामस्यौद्त्र प्राधान्येनावस्यानं बोद्धव्यम् । अत एव 
कठैव्यापारापेष्चस्य कमेत्वस्य (निमित्तावार्मीये)? सवे भवति सख्वक्रि 
याविषये कदेत्वे ऽवतिष्ठते इति कतैञ्यापारापेश्चया पूवेकमे भूत्वा 
सौकयौदिप्रतिपादनपरतया तद विवक्षायां कत्त सम्पद्यत इति 
मवति कमेकत्तो । अयं भावः। न केवलं कर्तव्यापारस्याविवक्षामाते 
कमेकतैता), अपि तु तस्य स्वव्यापारे स्वातन्यविवक्चायामि 
सल्यम। ततश्चाप्राक्चानि यग,दीनि कमेकायोणि कमेवक्तृट्य क्रिय इति 
द्राखण प्राः्यन्ते। तदुक्तं वात्तिकछता क्मकत्तैरि कवैत्वं स्वातः 
न्यस्य विवक्षितत्वादिति । तन्न यदा यतो यज्ञेरपि भिदादौ कुसखूलदेः 
परानवक्च( प्रतिपादिता भाष्ये । यदयं निवाते निरभिवबं चिर 
तः कुखूखो भिद्यत इति । निवात इति समीरसम्पातनाप्येति 
कतृव्यापारो व्युदस्तनिरभिवष्र इति सङ्किकलासंस्परोऽञ्युद्स्त 
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[चिरत इति कालान्तरपरिवासाधीयमानविशओेषव्युदासः। पते हि 
71तहेतवः कुखूरस्य सम्भाग्येरन्निति ब्युदस्ताः । पतं चाहदसन्ि 
शत्वात् स्वयमेव शीयेत इति कवृत्वोपपन्तिः । यत्रापि, अत्र दस्ति 
देवद त्तः १२िपतन् दशयते, दूयते कद् रः स्रयमेवेति, अत्रापि तीव- 
राकिरणसम्पकंसमुत्सारितलेहः परिजजरभुवनारेः स्वयमेव 
बेशीयेमाणः केद्(रः तात्स्थ्याद् बीदहिरूपो वने सुकरतामेति। सा- 
्रीसाध्यत्वाच्च क्रियाणां प्रयेकबव्यापारोत्कषणायथ स्वातन्छथा- 
यारोपेण।प्युपपन्नः प्रयागः, देवदत्तः छिनत्ति, असिः छिनत्ति, 
धारी पचतीत्यादिः । अञ कमेण पव कतः कमेवद्धावो नान्यस्य 
च्छद्यते रज्जुः, पच्यते ओदनः स्वयमेवेति । तदेतदुक्तं भाष्ये। तत्रा- 
पे यासो खुकरता नाम तस्या अपि नान्यः कर्तेति सौकर्यातिशयव- 
7ाद्चापारे केदारे समीषद्िते, न देवदत्तरछेदस्य कतृव्यपदेशं भ्र 
नेपत्तं योग्यो ऽपि तु केदार पवेद्य्थः । ओदनविमक्तयै तु, छे- 
नकतेग्यापारो$पि नावदयमपेकष्यः । अनपेक्षितकतृभ्रयल्ना पव दहि 
ण्डुला विकिलद्यन्ति । करणाद्कारकविनियोग पव ह्यत्र मुख्यक- 
तञ्यापारो रशष्यते ॥ ५६ ॥ 

नयु चेक एव पच्यादि धातुः क चित्कतैग्यापारे गुणभूतमर्थ- 
7द, पचत्योदनं, भिनति कसूर, दुनाति केदारं देवदत्त इति । 
ह चित्त कल्तेव्या पारे प्रतिपन्नराण मावं स््रप्रतिष्ठाथेमाह्, पच्यत मोद्- 
: स्वयमेवेत्यादाविव रूपभेदे धातूनां विवेको दुलम इति कतेभ- 
धयचाच्यव भाचना मवात्वत्यारद्याह ॥ 

तानि धातवन्तर।ण्येवं पविसिद्यतिवद्विदुः । 
भेदे ऽपि तुर्परूपलवादेकत्वपरिकट्पना ॥ ५७ ॥ 
कमेकतेविषयाणि पच्यादीनि विक्टृस्यादिमात्रवचनानि, त- 

पखजेनविङ्केद नादिव्यापारवाचिपच्यादिधातुभ्यो धात्वन्तराणि 
दन्यानि। अथमेदेन शब्द मेद्ात । भधानं हि शब्दानां प्रतिपाद्योऽधः। 
घानाुयायी च गण इति न्यायात् प्रव्यथं भिद्यते शब्दः । तद्यथा 
चेर्चिङ्कदनवचनत्वात् सिध्यतिरन्यो धातुर्बिक्ट्टृत्तिवचनः। धात्व- 
तरत्वे हि चेकत्वेन रूपाभेदादुपदेरो धातुपाठे इपचष्पाक द्या 
देभिज्नरूपो द्यकत्वकट्पनासहस्तु । यत्र तूपदेश्चमेदे फरमेदो ऽस्ति 

२७ 
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क + 

तत्र द्विखिरूपदेशः । तद्यथा हि पच्यादीनां विकरशणामेदात् क्षि क्षये 
भूद, क्षि निवासरगल्योर(ति तुदादौ दिवादौ चः क्षि दिसायामिति 
च क्रच्यादो ॥ ५७ ॥ 

इदानीमेकमाहुरने क।य शाब्द मन्ये परीक्षका इति नयेनाह ॥ 

एकदेशे समूहे च व्यापाराणां पचादयः। 

स्वभावतः प्रचतन्ते तुलयरूपस्मान्वताः ॥ ५८ ॥ 

तुद्येनाभिन्नेन रूपेण स्वभावेन युक्ता पते धातवो भिन्नाः। 
अत्राध्यमानस्यैकाकारप्रल्ययस्या मेदादे कत्वादनेकः। थत्वमेव वबाधक- 
मिति चेन्न । णक्तिमेदेन तदुपपत्तः। अनेकाथेप्रतिपादनशक्तिीको 
$पि शब्दो दषुः । यथा ग्रामशब्दः श।रसमुदायवार परि क्षिप्ते राज 
न्य वचनः। यथा चाक्षादिशब्दाः । तत्र कमेकनृविषये विकल्टत्तिमा- 
अवचन: परिपच्यते ओदनः स्वयमेवेति । देवत्तस्य कन्तुः प्रल्यये- 
नानभिध्रानत्तद्वच।पारस्या् धातुव्राच्यत्वाभावः । प्रधानभूतो हि 
धात्वर्थो विक्रत्टृत्तिः सत्र सम्भवात् । अवेक्षित ऽपि हि कतुञ्यापारे 
देवदत्तः पचनीत्यच्र चिक्लटृच्यथत्व।द्धिङ्केद स्थ कतृव्यापारस्या्थन रू- 
पेण विक्लटत्तिरेव । प्राघान्यात्समुदे इ त्तत्वम । अन्रैव वृत्तिरुक्ता।कमकः 
तृविष्रय तु कर्ृ्रत्यस्प्ाभावात् तद्कचापारो भावना नाभिधीयते । कर 
व क्ती, तद्य।पारश्च विक्टृत्तिरेवेति लेवाभिधीयते । तद्यथा बिङ्किः 
द्यन्ति सिद्धयन्ति तण्डुला इति विक्लछृत्तरव कलतेञ्यापारस्याभिधानम। 
पतरं भिद्यते कुसूलं स्वयमतरति दिधाभवनं धात्वथेः । भिनत्ति कुसूलं 
देवदत्त इति नदुपसजनं द्विधा मावनमिल्याद्यदाहायंम् ॥ ५८ ॥ 

तदवे विचत्रशाकरिवराच्छब्दानां विषयभेदेनाथोाघवेकः समुदि 
-तः। इदानीं कमकतप्रसङ्खन णेरणौ यत्कर्मेत्यन्न कमेकवेत्वात्सद्धः 
मव्युक्तच्वात् विचारयति । 

 न्यरभावना.न्पग्भवनं रुहो शुद्धे प्रतीयते । 
न्यग्भावना न्यरभव्रन ण्यन्ते ऽपि प्रतिपाद्यते ॥ ५९॥ 

अवस्थां पञ्चमीमाहूण्यन्ते तां कमेकर्तरि । | 
निवृत्तपरेपणाद् धातोः प्राकृत ऽर्थं णजञुच्यते ॥ ६० ॥ 
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इहारोहयते हस्ती स्वयमेवेत्यये हस्तिव्यापाराभिधायी प्रया- 
गोऽस्ति क्मकतैविषयः। तस्यच व्याख्यान।पायपार कल्पना क्त्य। 
तत्ररूपसामान्यानुगमप्रइृत्तिः। तेन रखाप्चयादवयचभावापोद्धारणा 
लद थाश्चरयणेन च आख्याने प्रचत्तेने । तथा चःयावतीघु सोपानस्थानी- 
यास्वथेविभागभूमिषु पदं विन्यस्य इयं प्रयोजका पयेन्तभूामि : प्राप्य- 
त त्ता अन्तरा न भाविन्यो गण्यमाना भूमयो ¶चस्थाशब्दवाच्याः।त- 
्राद्ये भागेरूहिधातुः प्रत्याभज्ञायते । तस्य चान्यत्रा्स्थाद्यरूपोऽथः 
प्र्िद्धः सर पवबेहाङ्धीक्रियते। तदेतद ह। न्यग्भवनं रुहो शुद्ध प्रती यने। 
शुद्ध केषर णिञ्रहित इत्यथः । अरोहान्ति हस्तिनं हस्तिपका इत्यत्र 
न्यग्भवन्तं न्यग्भावयन्तीत्यथेः।अन्न च घ।त्वथमाच्रप्रद दोन तात्पयेम्। 
विकरणप्रत्ययाद्युपादानं तु नान्तरीयकम् । नान्यथा प्रयोगादेः प्रद- 
शकः शब्द उपपद्यते, इत्यारेहयते हस्ती सखयमेवल्यस्यैव धातोरयम- 
थः प्रदर्शितो भवति । पवं च कृत्वा एकेन शब्देन धातुना ना- 
न्तरीयकतयो पात्तप्रत्ययसहायेनाचसथाद्यं न्यग्मवनन्यग्भावनालक्ष- 
णमुपात्तम् । घातुभागादूध्वे चात्र गणायदेश्रृक्षणङूनविकारो णिच् 
प्रत्यभिज्ञायत । स यदि यथास्थिनप्रकृत्यथानष्रप्रयोजकञ्यापार व्या- 
ख्यायत तदा न्यम्भावनिष्ठापरप्रयाजकव्यापारप्रतीतप्रसङ्गात् 

ध्रकृतवेगुण्यं स्यात् । तेन रुदिधात्वथेसङोच्लभ्यं मध्ये 
ऽवस्थान्तरं प्ररृत्यथेत्वेन णिच आश्रीयते हस्तित्यापारमान्ररू- 
पर् । तत्प्येन्ते पूवेशङ्ापरिहाराय दर्िलमः। निच्तप्रेषणादिन्यादि- 
ना । ततस्तन्िष्ठे प्रयोजकव्यापारे ध्रागवखापचयकारिणो शिुत्पा- 
दिनः केबलरुहिवुध्यथेतां सम्पादयति । तद्राह । न्यग्भावना न्य- 
ग्भषने ण्यन्ते ऽपि प्रतिपाद्यत इति। आरुह्यते हस्ती स्वयमेव । आरो- 
हन्ति हस्तिपकः इत्युदाहरणाद्वयमत्र । पकन प्रयाञ्यव्याफारोणाचत्र प्र- 
कृत्यथरूपो दरधितः। स च नान्यया राक्यददोन इति यगान्मनेपद्- 
कमेवद्धावाप्राप्तः । नान्तरीयकतधोप।त्त दवितीयेन, णिजर्थो हस्ति- 
पकम्यापारः प्रदर्दितः। स च प्रयस्यव्यापारपृष्ठपातित्त्रन शायद 
रन इति रूदिरूपात्तः।प्र्ययाद्युपादानं तुनान्तरीकनया पूतैवत।नदेता- 
चतस्रो ऽवस्थाः} तत ध्वे मात्मनेपद सरूपो भागो दयते द स्निव्या- 
पारमा्रप्रतीतिश्च 1 पतच्च कमेकनरेवस्था मन्तरेणाकाक्यामिति पूवौव- 
स्थां सम्बन्धा माश्चरयते । तदाह । अवस्थां पञ्मीमल्यादे । तदेव 
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कर्मकतृत्वादारोहयत इत्यात्मनेपदे सिद्धे णेरणावित्यत्न क्मकतत्वा- 
स्सिद्धमिति चद्यक्रिचिणोः निच्च्य्च वचनमिति बात्तिककारेणोक्तम्। 
तच्नन वा यकिचणोः प्रतिषेधादिलयादिना क्मवद्भावेनेवा्ात्मनेपदमि- 
ति सिद्धान्तितम् । गायति गणः स्वयमेवेत्यत्र तु आरमनेपदनिच्स्यथ 
नियमाथततया गेरण।वितिसूत्रं वार्तिककारेण स्थापितम् ।न्यम्भावनं 
न विक्रलसिवत् कमेस्थमिति रुहिः कमेस्था क्रिया वाक्यकारस्य 
कमवद्धावः । दश्यते च धातूनां प्ररत्यन्तरम् ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ 

ण्यन्तानां केषां चित्समानो ऽथ दद्यत्न र्टान्तमाह । 

रवी तिपचतेर्थं सिद्ध्थातनं विना णिचम् । 
स ण्यन्तः पचतरथं प्रते उ्यवतिषटते ।॥ ६१ ॥ 
#~ 

सिद्धत्योदन इति विक्लत्तिमाज्रवचनो धातुः । पचस्यो- 
दनमिति विक्लस्युपसजनं विक्टेदनलक्षणं पचत्यथ णिचसहितो 
$मिधक्ते साघयत्योदर्नामिति। एवमाह ण्यन्तो ऽपि कचिचदर्थं व- 
सत इति। इदमन्न तार्पयेम।मिन्नावेव रुदी श्ररृद्यन्तण्यन्तरूपो पचति 
साधयतिवदेकार्थौ ण्यन्ते तु पैषस्य निचत्तावारोहयते हस्ती खय- 
मवेत्याप न्यम्भवनवच्नां ऽन्य एव धातुरबमुपायपारकर्पनया ञ्यु- 
त्पाद्यत । नन्वयमनव्र परमाथतो णिच् येनाथनिव्त्तो कथमवतिष्ठते 
इति चोद्यते। अन्वाख्येयं हि लोकिकं राब्दञुदिश्य प्रतिपाद कशब्दनि- 
छमुपायपरिकल्पनया श्रकृतिप्रत्ययविभागनासत्येन स्वजाजुशासनं 
खोकिकाथोनु सारेण नेवं क्रियते| नन्वेवमप्यसत्यस्यापोद्धारपदा्थ- 
स्यासम्भवे कथं तच्छब्दः । पवं तर्हिं कमग्यापारातिश्चयस्य णिचप- 
व्याय्यस्यास्ति सम्भव इत्यदोषः ॥ ६१॥ 

तदेवं प्रैषस्य निडत्या कमणः कतुत्वमुपपाद्य त्रैषाध्यारोपे- 
णाप्युपपादयितुमाद ॥ 

केषां चिदेवदत्तादो व्यापारो यः सकर्भके । 
स यदा देवदत्तादेः कटादेषु विवक्ष्यते ॥ ६२ ॥ 
कटे करोतीत्यादौ सकमेके धात्वर्ये देवदत्तादिप्रधानकवै- 

विषये प्रधानकन्तुः प्रयोजकस्य यः वेषलक्षणो व्यापारः, असौ यद् 

ाप्काकरकाक  -का  "  क ा ऋ ् ् ऋाा 
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सौकय्यतिशयविवक्षया कमणः, तदा कन्तारमन्तरेण तश्र कमौाणि 
विवक्ष्यन्ते । यथा हि देवदत्तः प्रयुङ्क्त, पवं करोति देवदत्त इति 
भवति विवक्षणात् ॥ ६२॥ ५ 

एतत् सामान्येनोक्तं प्रृते याजयति ॥ 

निवृत्तप्रेषणं कमे स्वस्य कतुः प्रयोजकम् । 
मरषणान्तर्म्बन्धे ण्यन्तत्वेनायिधीयते ॥ ६२ ॥ 

कल्तेव्यापारः प्रैषः क्मेणो ऽध्यारोपित हति निडृत्तप्रेषणं तद्धिव- 
क्ितप्रयोजकव्या पारं स्ात्न्त्यापेक्षायामात्मीयस्य प्रयोजकनासौक- 
यौतिशायवशास्प्रतिपाद्यमानम्। त्च कटादि कमसम्बन्धिनि देषदत्ता- 
दिककैविषये प्रेषणान्तरे प्रयोजकव्यापारान्तरे णिचि सति कार्यते 
कटः स्वयमेवेति ण्यन्ताद्याकारेण कमकतेविषयशणाभधीयत इति 
णिज्ञमिघेयः परेषो ऽस्तीति भावः।अनत्र चोपायपरिकल्पना, चैषो णिचो 
न तु अण्यन्ते तत्संभव इति प्रयोज्याक्षेपाभावः।तथा चप्रयोज्यकमैस- 
म्भवादविद्यमानकमौन्तरसम्बन्धाद्धातोर्विधीयमानं शरणावित्यात्म- 
नेपदं कथमिति न चोदनीयम् ।तथा हि सौकयौतिशयप्रति पाद् नात्कम- 
णो वास्तवः प्रेषराध्यारो पोऽपि न, इति प्रतीयते।त स्मिन् प्रयोजकलत्वस्यावि 
वक्षणात् । कमेकतृत्वप्रतीतिसामथ्योत्तु भूतपूवप्रेषणावस्था ऽवगम्यत 
इति तद्विषयो णिच् स्वयं निवत्तेते।पव कमेकतृप्रस ङ्न णरणाविल्यत्र 
विचारितं वयदादिषु रदो नाटोचने कञ् चत्यन्न वार्तिके कृदथोनु- 
पपात्तिरेति चोदितम् । क्तरि कृदिति वचनात् क्तरि प्रत्ययार्थेन 
भाव्यम।स चात्र नोपपद्यते । सदशटक्षणं यये तादशरादयः शब्दाः 
प्राहः ॥ ननु ददौनक्रियायां कच्तौरमिति वार्तिकाथैः। तचोक्तं, इवार्थे 
चायं तद्धित इति इवे प्रतिङकृतावित्यन्न प्रकरणे भयं ताद्धतसंज्ञः प- 
त्ययो बवक्तव्यः। तथाच स इव ताश इत्याद्यथंसिद्धरिव्यथः। तच्च 
वार्सिककारण सिद्धान्तितम् । भाष्यकारस्तु छदथानुपपत्तिरेति 
बोद्ध्यम् । यथान्यासमेव पारहतुंमाह । कमेकतृत्वा सिद्धेरिति । तत्र 
इदो: कवखभावकत्वात् क्वृ्यापारद दोनम। त्रवाच्यतया वरैषस्या- 
भावेन कथं कमेकतेत्वसम्भवः । प्रेषणध्यारोपे तु णिच् स्यात् ।अ- 
ण्यन्तश्चसूत्रे दद्धारुपात्तः ॥ ६३॥ 
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अत्र निडत्तप्रेषणं कमे स्वाक्रियावयवे सिनं । निव्तेमाने कमेत्वे 
स्त्रे कफतृत्वे $वतिष्ठुत इति, अनन न्यायन कमेकतृत्व के चित्समथ- 
यमानाः प्राहुः। 

सदश्ादिषु यत्कमे कतृंतरं परतिपद्यते । 
आपत््पापादने तत्र विषयसरं प्रतिक्रिय ॥ ६४ ॥ 
सदराताद शादि ङब्देषु व्युत्पाद्येषु यत्कम कतैत्वं प्रतिपद्यते 

यत्कमेणः कवैत्वमुक्तं तत्र दरोर्विषयाभावावपषयेच्छापस्यापादने क्रिये 
ते इति वाच्ये इति तदाश्रयेण कमेकतृत्वसमथना। तथा हि पशयनीति 
को ऽथः। विषये घटादिकं दश्ेनविषयभावमापाद्यमानमापादयतीति। 
तत्र विषयस्य परिच्छेद्यत्वेन व्यापार आपत्तिः कमभूनस्य तद्विषयमा- 
पादने कतृत्यापारो दश्य्थो न केवलः । तत्र च कतूव्यापारे आपत्ति 
खक्षणो व्रिषयव्यापारो न्यगभवती ति। तत्सन्निधौ सखव्यापारे स््रातन्त्यं 
विषयस्य तिरोभवति। यदातु योग्यदेशार्बास्तःस्पष्टतरो लोकमध्य- 
परिवक्ती विष्यः तदा खुदरनो भवत् स्वयं दशेनकनेविनियोगसु- 
पकरोतीति स्वव्यापारे स्वातन्तयविवक्षायां कमे भूत्वा कत्ता सम्प- 
द्यत हति भवति कमेकतृविषयः ॥ 

इह दशे: कतेष्थं द रोनमाने वाच्यं पशयतीति। न ह्यतो विषय- 
भावार्पात्तरवगम्यते। कि तु विषयज्ञानमेव धात्वथेः। विषयभावाप- 
त्ति सवस्य धात्वर्थो ऽस्तीति विशिष्टमेव दश्चनं उशोरभिधघेयं न्या- 
ययम्।तव द शनं विषयप्रतिष्ठामिव्यस्मात् कुतश्ित्सामथ्यीद्वेषयाक्च- 
पद्वारेण विष्रये भावोत्पादि पदाध्याहारेण विष्रयगतव्यापारप्रत्याय- 
नात्तदुपसजनकतेग्यापारवाचित्वकल्पने दशनासनाद्यसिधायिनाम- 
पि कमेस्थभावकत्वमेव स्यादिति न कञ्िद्धातुः कतैस्थभावाक्रियो 
नाम स्यात् ॥ ६४ ॥ 

इदाप पाततन्रन्था हरखराजकृतः फुटराजङृत्या सन्यायत ॥ 

अथेतदयुक्तमिति प्रतिपादयितुमाह । 

कुतश्चिदाहल्य पद्मवं च परिकस्पने । 
कमस्थभावकतं स्याद्दोनाद्यमिधायिनाप ॥ ६५ ॥ 

आपादययमानमापादयतीलयेवे चवचक्चणतया यतः कुतश्चिदध्या- 

न्ष ~ # 
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त्थ भवतेदमुपकरप्यते । तदेवं साति दहौनाद्यमिधायिनां दक्यादीनां 
तूनां कमस्थभावकत्वं स्यात्। आदि त्रहण।दासनाद्यमभिधायिनामा- 
प्र्तीनामपि।नचेतवुपपन्नं कतेस्थमावकत्वाद्दयादीनामिति। अत्र 
मस्थ मावकत्वे स्यादित्याभिद् घत) कतृस्थभावकत्वं यवु पपन्नमेषां त- 
बर विघटते इत्युक्तं भवति ॥ ६५ ॥ 

अथ कथं कतृख्यभावकत्वं विज्ञयेतेव्याराङ्य तद्वचाख्यातुमाह ॥ 

विशेषदशेनं यत्र क्रिया तत्र व्यवस्थिता ! 55 
य्न क्तरि कर्मण वा विरोषः कश्चित्परिददर्यते तवैव क्रिया 

वस्थितेति बोद्धव्यम् । सपरिस्पन्दसाधनसाध्या क्रिया अपरिस्प- 
साधनस।ध्यो भाव इति विशेषमनपेक्ष्य सूज्रकारामिप्रायेण क्रियया 
चो ऽभिधयत हति रीकाकारस्याभिप्रयस्तथा च लक्षणदेत्वोः 

यायाः, यस्य च भावेन भःवलक्षणमिदयाद्।वमेद पव सूत्रका- 
य क्रियाभावयोश्चेतसि वत्तते ॥ ऽऽ 

अन्ये त्वेव नेच्छन्तीत्याह ॥ 

क्रियाव्यवस्था खन्येषां शन्देरेव प्रकारयते ॥ ६६ ॥ 

एतदुक्तम्भवति । ये ऽपि कमेख्थभावकाः पच्यादयः तथा ऽपि 
49. ५ = 

त्यपि परिश्रमादिको विदोषः परिद्यते ततो नेतद्धचवस्थापकम, 
शोषद दानं यत्र क्रिया तत्रति। तस्माच्छब्देरेव च यत्न विशयोषः प्रका- 
ने प्रतिपाद्यते तन्नैव क्रिया खितेति वक्तुं युक्तं । शब्दप्रमाणकानां 
शब्द एव हि यथाथमभिघत्त तथैव तस्याभिधानमुपपन्नम् । न तु 
तुमुखप्रक्लितया।खब्दरच पश्यति घरमित्यादिदरिक्रियाविषयं वि- 
मेव प्रव्याययति । कार भिनत्तीत्यादौ तु सिदिक्रियावेषयं स- 
शोषमभिधकत्त इति तद्धदरनेव कठेखखयभमावकत्वं चाभिधानीयम्। 
च उह्यते स्वयमेवेति न भवल्येवेति मन्तव्यम् । यत्व पारस्पन्द- 
धनसाध्यो भाव इत्यादि लक्षणमभिधाय, कमेख्यः पचतेर्माव 
पादिकममिद्धति तदप्यव्यवखितमिव लक्ष्यते। तथा च पील्टुपाके 
पचतीति घटरस्यानरुसम्पकादवयवक्रियाद्वारेणावयचसंयोगो ब- 

शापृव॑कम् । पूवैकायविनायो उत्तरात्तरका्यद्रव्यविनाशात् परि- 
न्द परमाणुविषयर्पार्सक्रया ऽपि । ततश्चाग्यवखितमेवेतत् ॥ ६६ ॥ 



२१६ सटीके वाक्यपदीये । 

 पंवं तावत्प्रथमसूत्रलक्षितं निव्वैत्यविकायंप्राप्यमेदेन तिधा रि 
न्नं कमे व्याख्याय तत्परसङ्घन च निवैष्यैविषयं मतभेदेन निञ्जक 
भरेघणण्यन्तधातुविषयमध्यारोपितप्रेषणं च कमेकत्तारं प्रदरं 
प्राप्यविषयस्य प्रद दोनपूचकं प्रल्याख्यानमुक्त्वा तत्प्रसङ्केनापि क 
स्वभावकत्वकतस्वभावकत्वे मतमेदेनेव व्यवस्थाप्य, इदानीं स 
नन्तरनिरदिष्टान्वपि कमणि ग्याख्यातुमुपक्रमते । तच्नाकथितसू 
कालभावाध्वगन्तव्याः कमेसंज्ञा ह्यकमेणां देशश्चत्युक्तं तावद्न 
रम्भणीयमिति प्रतिपादयितुमाह ॥ 

कालभावाध्वदेशानामन्तभूतक्रिान्तरैः । 
न € = ~ € क 

सवरक^केयाग कमत्वप्रुपजायते ॥ 8६७ ॥ 

अकमकाणां कथं कमणा योगः स्यादिति कालादीनां तत्प्रयो 
कमैत्वं वक्तव्यु7जायते । अन्नोच्यते 1 नार कमेसंज्ञा वक्त 
यस्मात्कालादीनामकमकेध्रौतुभिर्योगे कमेत्वमुपजायत एव । कथ 
मिति वैज्ञेषाधेतुमाह । अन्तभूतक्रि यान्तरेरोति । अन्तभूतं प्रधानत्रि 
यापेक्षया क्रियरान्लरं येषामिति ते तथ।।ते यागे सम्बन्धे सति। अ 

श्च क्रियान्तरापेक्षया तेषां कमेत्वं सिद्धमेवेति किमुपसंख्यानेन 
तथा च मासम स्त, गदादमास्ते, क्रो रं स्वपिति, कुरुन् सख पितीद्यादं 
भासादीन्ब्याप्यास्त इति व्याप्त्यङ्गायामासनादिक्रियायां धातुञ्ज्तः 
व्याप्त्यादि क्रिययाप्तुमिष्यमाणत्वात् कारादीनां स्फुटमेव कमेत्व 
मिति यत्नान्तरेण नाथैः । ययेवमिद् नीम।सिप्रभरतयः कालमव 
ध्वभिः कमेभिः सकमेकाः सम्पन्नाः ततश्च तेभ्यः कालादिष्वेः 
कमसु लङृत्यक्तखल्थाः प्राप्नुवन्ति न भावे। तत्र मासमास्यते दे 
वद त्तेनेति भवे रुक(रा न स्यात । मसमासितग्ये, मासरमासितं 
स्वासं मासमिति च कृव्यक्तखलाथो भवे न स्युः। मवि चाकमेके$ः 
इति घचनात्तत्रापि इष्यते । तस्मात्काखादिकमेसद्धावादकर्मकत्वंकं 
थम्।सकमेकत्वे भावे करार: कथामेति। उच्यते। द्विविधं कमे अन्त 

रङ्गं बाहिरङ्खंच तत्र द्रव्यकमौन्तरङ्कं तेनैव च पूतै सम्बन्धः। बहिर 
कालदिलक्चयां कमे।यद्वक्ष्यते धक्तिप्रमाणेत्य दिशो केन। तत्र सकमे कतं 
व्यपदेदो ऽन्तरङ्खगीवन्याय्यः।तथा चोक्तमकमंकाणामिव्युच्यत इत्या 
दिना भाष्येण । एवं च सदिभिरप्यन्तरङ्कतामेवाद । आधारेति। इवं 
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ङ्घ पवोमोदोह स्वापति। यावतां कारेन गवां दोः समाप्यते इति ` 
शलादिः पुनः स्वकालपरिमाणेन क्रियान्तरं परिच्छिनत्तीति । 
शो ऽपि कूतश्चिदबधेः प्राप्यमाणतय। परिच्छिनत्ति इति कालादीनां 
वैरेवाकमेकेः सकर्मकेश्चापि धातुभि्योगि प्रारृनमेव कमैत्वमु- 
यत इति नेषा कमेसंशलोपसङ्कन्पयेत्यर्थः । तथा हि। न दवितीयावि- 
यमव कम संज्ञाऽ्त्र, अपितु खाद्यथं $पि । तथाच कालाध्वनो- 
न्लसंयाग इत्यत्र वार्सिंकम्। अत्यन्तसयोगे कमे च टखाधर्थमिति। 
कृस्यक्तखल्थो आपे सेक्ाफलमष्यन्त शइ्त्यथैः । अत्र क्रियान्तरस्य 
1क्िलक्षणस्याप्यास्यादिध।तुभिरङ्रकतत्वाद्चाप्तिश्छियाविषषभा 
पगमनन मासा दिः प्राप्यं क्चद्सिततममेवेति प्राङतमेवैतव् कर्म 
परा घटं करोति, शकटं करातीति भाष्य उक्तप । तथाहि। मास. 
स्ते, गोदोहमास्ते, कोशं स्वपिति, कुरुत ख पितीति ब्यापितां गोको- 
7स्वास्नादिघातुभिरभिधत्ते मासं व्याप्यास्ते, मास्मासनया 
पप्नोततीत्यथैः। एवमन्यत्र यथायोगं योज्यम् । यथा बलाका दिधो- 

विद्युदिति निःखरण। ङ्के विद्योतने धातुवेतेते तथा ऽत्र प्राप्तयङ्के 
। धातोडचिः । क्रियान्तरमेबेदमन्तभूतथ्यातिकं कारादिविषयमः। 
दत्तः कि करोति, आस्त इत्यत्र तु व्यासिरदिते धातुरासनमाश्रे 
तते । तदेतदाह ॥ पएकदेथे समुदे च व्यापाराणां पचादयः। स्वभाव- 

प्रवतन्ते तुद्यरूरसख माश्रितः । पचति, पच्यते स्वयमेवेति तथा 
। बोध्यम्। एवं चोपसंख्यानस्य प्रत्याख्यानाद्कर्मकग्रहणमनथेक्ष 
क्मकाणामपि भासमदिनं पचतीदयादो मासदेग्यौसिविषयत्वेन 
परतासिद्ध । मास्रमोदनपाक्न व्याप्रतीव्यत्राथेः । एतदथ चत्र 
वैग्रहणं व्याख्यातम्।कालादि कमणा पचतीत्यादीनां दिकमकत्वेऽपि 
धाने द्व्यकमणि लादि विधिर्क्तः, प्रधानकमेण्याख्येये लादीनाहु- 
कमेसामिति । सत्यपि वास्यदीनां व्यािक्रयान्तभौवे कट आस्त 
रदो कटदेरासनया व्यात्तिनौ स्ति, अपि तु मासादिरेवासनादिन्रि- 
परिच्छेदायोपादीयमानो व्याप्त इति तस्येव कमता न तु कटादेद- 
छछश्टमात्रस्याघकरणस्याते सव सुश्यम् ॥ ६७ ॥ 

कथं पुनः कारादिकममाप्रधानं द्रग्यकमे तु प्रधानमिलयाह । 

आधारतमिव प्राप्तास्ते पुनद्रन्यकर्मम् । 
२८ 



२१८ सटाके वाक्यपदीये) 

कालाद्यो भिन्नकक्ष्यं वान्ति कमेत मुत्तरम् ॥ ६८ ॥ 

कतृकर्मव्यवधानेनाधारः क्रियां धारयति यथा, पवं मास 
दिरषाल्याधारच्छायां लभते) तथा ह्यदिते जुदोति, रात्रौ भुङ्क्त श 
प्रयागः । क्रों रने कुरुन् स्त्रापताति च स्फुटमवबाधकरणत्वः 

ध्वदेदायोः कतैध्रारगात् । मासमोवनं पचर्त।त्यादौ इञ्यषिषये ` 
दव्यकमश्ारणं स्फुरमेव । ञ्या्िविवक्षाया तु कमेत्वमाधारमाः 

स्यावगमादनीव्र शन्दः। यद्धा कतृकमेव्यवधनेन यथाधारः क्रियायो 
भजने तथा द्रव्यकमढ्यवध्रानन कालादीच्युपमाथः । द्रञ्यकभष् 

च पूरव क्रियायोगः । नदद्धारेणतुकालादिकमेणेति भिन्ना कक्ष्यावश्य 
स्य कमैत्रस्य । तथा हि । शक्तिः प्रमाणं संस्यादेद्रेभ्यधमौदि दिष्यते 
क्रियासु कालयागान्तु प्राग्योगो द्रञ्यक्रमशगोत्युक्तम्।कठिनपाकस्य 
ठ्यस्य चिरेण निष्पत्तिः,महापरिमागास्य बडुसखख्याकस्य च विपरीतः 
त्वचिरण च द्रव्यकण।पेश्चः कान्ार्दिविशोषः। पवं गोदोहं ख पिति, 
ुपातं पचनीत्यत्रापि वाच्यम] क्रोशमधीते खाध्यायै, कुरून् पञ्च!ट 
नधीन इत्यर्ष्य्नप्रच खापचयोपपत्तावध्वदेशयाब्रुद्धिहासाविति ॥ 
पक्ष्यते कालादि क्रियासम्बन्धं प्रति दव्यकमोंपेश्चया । अत पव 

तरकाटमवमेतषां कमत्वम।समस्त साधनसम्बन्ये हि इत्तेः क्रियाय 
पारच्छेदकाः कालादयो $पक्ष्यन्त इनि भिश्नकक्ष्यस्ति $कथेने चरः 
न्रण यागन कमेसनज्ञां लमन्ने नेप्सिततमत्वन इष्मराप्रकषाभावात् 
दुद्यादि परिगणने चाकथितसूत्रे काटमावाध्वगन्तव्याः कमसन्ञा हं 
कमणां दे श्चयत्रैवोकनम् । गुणप्रधानसन्निधो च प्रधानमव कार्य 
यज्यत इति द्रव्यकमेणि काद्विधिः। मासमोदनः पच्यत, पक 
पक्तव्यः, सुपचः, कोरामध्ीयतेऽचु्ाक इत्याद्यदाहाय । तीया 
सि्ञब्दोपादाना काल्दादिकमेण्यपि भवति । एको हि लादिुणः 
शधानभूत कम ऽयमराक्त ऽभिधातुमिति प्रधानकायं सम्परत्ययः।भिन्न- 
पप्रातपरदिकद्धयात्त विभक्तिरुत्पद्यमाना कमद्धयमपि प्रत्याययति॥ 

यतश्च कालादीनां सवधा तुवषयं भिश्नककषये च कर्मत्वम्, ` 

अतम्तः कमाभमधातुयुक्ता द्रव्यररूमकः । 

टस्य कमाण भाव च [नापत्तल्ाय कल्पत ॥&९॥ { 



ततीयकाण्डम् । २१९. 

यत्रास्ति द्रव्यक्मे तत्र तदपेक्षया काडादिकमणो ऽप्राध्रान्या- 
छ दिस्तज्न न भवति । यत्रतु द॒ग्यकमे नास्ति नवर कालादानेव कर्मणि 
खादिः । .लम्रहणस्योपलक्षणाथत्वाच लकृन्यक्तखनरथाः | अस्यन मा. 
सः, आखितव्यः,स्वास इत्याद्।अकमकत्वव्य पद शा धातूनां द्रव्यक- 
मोभावनिमिस्तः कालाद्कमणः स्र स्म्मवात्। सम्भवव्यामचाः 
राभ्यां विशोषणयोगादिति कालादिकमसम्भते ऽप्यकरमैकञ्यदेशत्य 
दव्यकमोभावनिमित्तस्याव्याघ्रततभावे लकारः सिध्यानि । मासमास्यते 
भवतेत्यादि।मासमाधितो देवद त्त हात चाकमकल्वात् क्तरि क्तः। ग- 

त्यादिसुत्रे चाकमेकत्वाश्चया प्रयोज्यस्य कममज्ञा सिष्यात मास- 
मा ख यति देषदत्तामस्यादौ । अन चव न चात्राक्रकग्रहणे कःटकम- 

णामु पस्त्या नम् । सिद्धं तु कालकमणामकमक्रवद्रवचनाद्रेति वार्सि- 
कार्थ न्यायसिद्धः । तथा च भाष्ये, न कचत्कालभाक्राध्वभिरक- ` 
मका अत पं विज्ञास्यामः क्व चिच्च ऽकमक्ादाति अथ वायन कम- 
शा सकर्मकाश्चाकमंकाश्च मन्ति तन क्मणा। न चनेन कमणा कश्चि- 
दष्यकमेकः । अथ वायत्कम भवति चन मचति,तेन कमेगा ऽकस्कक(- 
णाम् । न चेतत्कमे क्व चिदपि न मवतिईानि पारहारत्रयेको वाषः। 
इच्यते चाब्दरूमोकमकाणामिन्यत्र अविवक्षितकमङा अरूपका 
भ्राश्रोयन्ने । पवं ह्यास्ते हाते इति क्रियामात्रातरिचक्चायां क)लादि- 

भिरप्यकमकत्वं सम्भवति । तथेव पचादीनामप्यचिवक्नया कमस- 
बन्ध ऽपाङते अणि कनुर्णौ कमेसन्ञाप्रसङ्ःत्तस्मायस्या यन्तम- 
सम्बन्धः कभणा स्वो ऽकमकः । स च यदि धात्वथ अश्चरोयत नदा 
नस्य क्रियात्मनो विवश्चावशेन कमेसम्बन्धास्रम्बन्धयार्मद कालरा- 
देभरप्यकमकत्वे च तस्य चरिनाथैत्वं भवेत् । नस्मद्चिचमानं 
कम स्येति धातुरन्यपदाथत्वेनाश्रीयने । गत्यथत्वनागो शावित 
तेव, विश्ेषणीयत्वन प्रकमात् ॥ अथ पाके पच घाताः कर्म- 
योगे च रूपस्याविशेषात् अकमकत्वं नोपपक्ने,कालादिकमभिः 
सवश्वा धातूनामवियोगात् । षवं च विदोष्रणसामथ्यौद्धिरिप् 
एव॒ धातवो द्रव्यकमंसम्बन्धरहिताः स्माश्रीयन्ने । द्रव्यकमवि- 
वये ये $कमेका इति पूवैपरिहाराथेः । द्वितीयेतु परिहार वर्सिप- 
शाथस्य कमणः साक्चात् क्रियोपक्ारकत्वेनान्तरङ्त्वविदोषमा- 
धितः । वतीये तु परिहारे भवति न अवतील्यःभिनिषिध्पमानस्य 



२२० सरीफे वाक्यपदीये । 

सम्बन्धस्य विरोध आश्रीयते न कमणा कदा चित्सम्बन्धो मवति । 

तेत्रैव द्रव्यकमैणा निल्यसम्बन्धो न काटादिक्षमेगेत्ययेः) द्रठ्यकर्मो- 
पेक्षिनत्वाच्च सकमकाक्मकभ्यपदेशास्य, उदश्चरः सकमेकादित्य- 
नेन मासमुश्चरति धूम इत्यात्मनेपदं न भवतीत्याहुः ॥ ६९. ॥ 

न च कालादिक्मेव भिन्नकक्ष्यमर्पदेात॥ 

सर्व वा ऽकायतं कमे भिन्नकक्ष्यं प्रतीयत । 

धात्वथोदिश्षभेदेन तन्नेप्सिततमं किट ॥ ७० ॥ 

गां दोग्धि पयः, पौरवं गां याचते, गामवरुणाद्धि बजं, माणवकं 
धन्थानं पृच्छति, ब्श्चमवचिनोति फलानीत्यादि सवेमेवापादनादि- 
विश्चेषकथामिरकथितं द्रव्यकमांपि गवादि पयःपरशति्रधानक- 
मौवेक्षयोपायभूतै नान्तरीयकम् । धात्वथस्य हि दोदोदेश एव भदो 
विशेषस्तेन हेतुना गवादीप्सा प्रकषेरहितस । पयः प्रश्चति किलोदिश्य 
धात्वथेः प्रवृत्तः तत्र तुपायभूता गवादयो नान्तरीयकः । घात्वर्थन 
चोदेशो विषयीकरणां तस्य मदः पूवोपरकालस्वं। पूत हि धात्वर्थन 
रधानं पयःप्रथति विषयीकृतं पश्चान्निमिचभूतं गवादीन्यन्वयै 
वा दोदादिकमुदिश्य यस्माद् गवादयो भदे नोपायत्वेन प्रवतेन्ते, अ- 
तस्ते भिन्नकक्ष्याः । किटेदस्मिन्पक्षे$रुचि सुचयात। तथा भिन्नमेव 
मिति सिदान्तयिष्यति । ननु कालादीनां द्रभ्यकमगयचत्वात्त भवतु 
मिश्नकक्ष्यत्वं तदादौ तु विपययात् कथमेनत् । तथा हि गवाथवेक्षा- 
विषयः पयःग्रश्तीति कमणि । तथा चोक्तं गुणकमणि रु दिविधिः पर्व 
गुणकमणा भकवातयागात्॥ मुख्यकमप्रप्डुयः स्याद् गन्यवर यततभ्राक् | 

स्माच्छुद स्य वु मवति गवा पूेमव सखम्बन्धः। गो दिना पयसस्तु 
भाक्तस्माद् वुद्यादयस्तस्मिन् इति सत्यमेतत् ॥ प्रधानाप्रधानरूतः क- 
कष्यामेदः ॥ ७० ॥ 

तथाहि । 

भषानकमे कथितं यरिक्रयायाः प्रयोजकम् । 
ततितिद्धपे क्रियायुक्तमन्यत्तकयितं स्मृतम् ॥ ७१ ॥ 

यवुदिदय फलभूतक्रियाप्रवतने साधनानि सज्जीभवन्ति यदा वा 
वान्युदासते तदीप्साप्रकषगरदीतं प्रधानं कत्त रीप्लिततमं कमसङ्ञायाः 



तुतीयकाण्डम्। २२९१ 

प्रथमेव कथितम्।यतश्च पयः: प्रति नद्य॑तु यदनीप्सितमपि ना- 
न्तरीयकं क्रियया समन्वोनि, तदेवा प्तविशेष कमे कथिनं कमं प्रध्रन- 
त्वात् सिन्ञकक्ष्यमित्यथेः । तद्यथा गवर : पूवे प्रा्ान्येऽपे चोपाय- 
त्वात् भ्रथमं क्रियायोगे लादिविधौ निमित्तत्वाय कटपते । अनपेक्षिते 
तु पय॑सि गोरेव प्रधानं क्षीरविच्छदस्तु तस्या मा भूदिदेवमनय्यपि 
क्षीरेण सम्प्रति गोसंस्काराथ दोह प्रचनत इत्यपाद्ानमुत्तराणि गा 

दोग्धीत्युदादरणसमुपपद्यत । विप्रतिष्रध अन्यथा अकाथतकमत्वे 

अपादानसंज्ञाभावात् कथं बिध्रानिवेधोदादरणमेतत्। अपादानादि- 
विशोषकथ{भरसंस्प्रष्टे ह्यकथितं कम तदेव निमित्तमावेनावस्थित- 
त्वात् । भिन्नकक्ष्यत्वे ऽक्थितयोः क्मणारमेद्ादप्राप्ता गवादीनां 

कमसंज्ञा अकथितञ्रेव्यतेनारभयत इति स्थितम्॥ ७९ ॥ 
इदानीं नी बह्यादेरतेश्चाप गत्यथोनां तथेव च । दिकमकेषु 

ग्रहणं द्रष्टव्यमिति निश्चय, इति भ'ष्याक्तं व्याचष्टे । 

दह्यादिवन्यरंपादो कमेत्वमकथाश्रयप । 
आख्यातमुपयोगे तु नियमाच्छष इष्यत् ॥ ७२ ॥ 

अजा नयति ग्रामे, पथधन्वहति नगरं, हरति भारं सुबादं । ग. 
व्यथेग्रहयोन गतिवत्तद् गुणकमे ग्राद तदेव नान्तरीयकत्वादक- 
यितक्मैव द्रव्यं; परिगणने । नतु नियमेनाख्यातानुपयथोगे कमेसंज्ञ- 
यां व्यावसेते।नरस्य श्णोतीत्यादौ च यदि उपयोगे विशेषकथाना- 
ऋ।न्तत्वात् भवेदक येतं कर्मेति परिगणनलक्षणात् नियमाच्छषो ऽयं 
षष्रौविषयः॥ ७२ ॥ 

तदेवं प्रधानेतरभावेन कमभद उक्तः । के चित्तु प्रधान- 
मेवेदं कर्मत्याहुः ॥ 

तथा हि । 
शन्तभूर्ताणजथौनां दुह्यादीनां गिजन्तवत । 
सिद्ध पूर्वेण कमंतं णिजन्तनियमस्तथा ॥ ७३ ॥ 
अन्तभूनो वाच्यतया णिचो ऽथैः प्रयोजकव्यापारः त्रेरणा 

येषां दुह्यादिप्रश्चतीनां तेषां भ्रयोगे गां दोग्धि पय शव्यादौ कत्त- 
रीप्सिततर्मामत्यनेनव गवादूोनामप सद्धा कमसङ्धा। तथा गमय- 
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ति प्रामे देवदत्तो यज्ञदत्तं, इत्यत्र णिजन्नविष्रये प्रयोज्यस्य प्रयोजक्ष- 
उ्यापारेणाप्यमानतवादिति नियमाय सूत्रं गम्यादीनामेव ण्यन्तानां 
प्रयोज्यः कमे नान्येषां पच्यादीनामिलयण्यन्तविष्रये न प्रवसतते।तथाहि 
गोः पथः क्षरति । तदेवदत्तः तां क्षरन्तीं क्षारयतीति वुहेरथैः । लत 
क्षरणोपसजनस्य क्षारणस्य राब्द्।थत्वात् मीरेव प्रधानं कर्तेति तत्रैव 
ल।दयः । क्षरणेनाप्यमानत्वात्पयः कम क्षारणेनाप्यमानत्वात् गौः। य- 
यपि चर्येन रूपेण पयः प्रधानभूतं तवु पायभूतस्तु गौः, तथा प्यभि- 
धायनेन गोः पयः कोग्धञ्या, वुग्धा, खुदोदेति । अप्रधाने वुहादीना- 
मित्यर्थेन ङूपेणाप्रधानमुच्यते । यद्यपि चापायविवक्षया विनाका- 
रेण नोपपद्यते तथा प्यपादानमुत्तराणीति कमसंज्ञा वा ऽत्र भवति 
परत्वात्। यदि ह्यकथितसून्र कापि संज्ञा नाच्यते तदा ऽपादानमुत्तरया- 
णीति क्मसंज्ेवाकयिनत्वात्काथितत्वनासौ न स्यात् । पूप्रसूत्रेण तु 
कम सक्ञायामुभयसम्भवे परत्वाद पादानमुत्तराण गां द्ग्धीव्युक्तम्। 
लथा चापाद्नविमावनेति समी चीनं । पवं पौरवं गां याचते दापय- 
तीत्यर्थः पोरवा गां ददातितं प्रयुङक्त।याचकश्चद्धोत्पादननेति याच- 
क्यः वेषो वाख्यनान्तभूतः । तत्र दानस्य गोः कमे वेषस्य पोरवः। 
गामवरुणद्धि बजमिति प्र्िशन्तीं प्रवेद्यायनीत्यथः । प्रवेशस्य तु 
मीः ॥ यद्। तु खापयतीव्यथेः तदा बजस्याधकरणत्वावुभयसंज्ञाप्रसङ्क 
तु परत्वात्कमेसंज्ञा उक्ता, अधिकरणं कम । गहं प्रविङातीति ध्रेशो- 
पसजनमनत्र स्यानमथः। गह प्रवेशानन व्यापृत पनीति निमित्तनिमित्ति- 
मेन प्वेशस्थानं प्रतीयते । तत्रप्रञेशवेक्षवा ऽधिकरगमित्युमयप्र्तो 
परत्वानक्माहाहत'माणबकं पन्थानं पृच्छति । माणवक्रःप्रयुङ्क्त तमा- 
ख्यापय नीव्यथेः। आचिख्या सत्ति माणवकः तं प्रगुङःक्तं आलिख्यापय- 
सीद्यथः।पवं योगां दित्सतिते प्रयुङ्क्ते याचक इत्यर्था ऽतरगम्यते।पवे 
भिक्षेरप्यर्थो वेदितव्यः । इश्चमवचिनोति कानीति । मुञ्चनि कलानि 
ब्व; न मोचयनीव्यथः। अपायविवक्वावामवि अरादानमुत्तराणीति क- 
मेसंज्ाऽत्र। माणकं धमे वरते प्रतिपादयतीत्य्थः । तत्र प्रातरत्तथमेः 
कमे, प्रेषणस्य तु माणवकः।माणवकमनुरास्तिधममिति'रिक्षत धत 
माणवकः ते दाकश्चयतीत्यथेः। कमेण ऽभिव्रेयमाणस्यतु माशावकस्या- 
र सम्प्रदानसंज्ञा न भवति । तदानीं कमत्वाभावात् सामन्ये।न तु 
भाष्यकारमतेन सम्प्रदानसंज्ञायां प्रघानव्यापारविदश्चया कमेसं्ञ- 

कनक १ 
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71 वराध्यत इति वक्तञयम्। यद्धा कत्तुरीर्सिनतमं कमे तेनाभित्रय- 
पणस्य सम्प्रदानत्वम् । यथोपाध्यायाय गां ददातीत।गौहिं दातुष- 
भा तत पञ गुणवने दीयने।धमेस्तु कतुनौमिमतः पूवमेव लिद्धः। 
न तु माणवको नुम्रहीतुमभिप्रेत इति प्रमोञ्यस्यात्रेरसिनतमं कमे 
प्रयो जकस्येति न सम्प्रइनसंक्ञाविषयो $यमित्यन्य । पवं नयत्या- 
वपि पूर्वेणैव कमेत्वम्।अजां नयति भ्रामं प्रापयतीत्यर्थः | प्रापणन 
धानेन सम्बन्धादजा प्रधानं कर्मेति प्रधानकमण्यास्येये रादीनादुर्दि- 
कमणामिति न्यायमिखम्।अजा नीयते ग्रामे, नेतज्या, नीता, सुनयेति। 
वमन्यत्रापि यथायोगसुदादायैम। सत्यपि चात्र ण्यथौन्तमावे ग- 
पा दिनियमन प्रयोज्यस्य कमसंज्ञा न व्यावत्येते सजानीयावेश्चत्व- 
नयमस्यान्यन्न ण्यन्ते पव तेन निवारणात् । अन्न त्रैबो ण्यो घातु- 
च स्वीकृत इति शिच् न भवति । नु वास्तवेन रूपेण पयअबदः 
धान्यात्तस्ेतरेप्सितनमत्वं न्याय्यं, न तु गवादेः प्रतीयमाने पसजन- 
[तक्रियापेश्चमीप्सितत मत्वं युज्यते प्रधनसन्नघाने युणस्यप्साप्रक- 
विषयत्वाभावात् ॥ ७३॥ 

न च कारकप्रकरण साधकतमं करणमिति तमबृग्रहणात् 
कर्षो न विवक्ष्यत इति शक्यते तन्न वक्तु, इप्सिततममराति सा- 
्ात्प्रकरविवक्चार्थ तमप उपादानात। लिङ्कस्य त्वन्यत्र कृताचेत्वं च। 

ङ्ायां घोष इत्यादवधिकरणसंज्ञा यथा स्यादिति । श्त्या हि लिङ्क- 
धा । श्चुतिलिङ्कव।कयप्रकरणस्थानसमास्यानां पदै पत्र बरीयो 
येव्िध्रकषादिति न्यायविद्धिरक्तत्व।त्कथं गवादेः पूरेण कमसंज्ञ- 
धा राङ्याह । 

करणस्य स्वकक्ष्यायां न प्रकषाश्रयो यथा| 

कमणो ऽपि स्वकक्ष्यायां न स्यादातिश्चयक्तथा ॥ ७४ ॥ 

यथा कारकान्तरापश्चया कब्धध्रकषस्य करणासज्ञायां सजा. 
य करणान्तरापेश्चया प्रकर्मा नाश्रीयते येन स्वस्यैव काय प्रवसने। 
पनेन यया दीपिकया याति, पादाभ्यां बजति वलेन पादेनादत्त 
ति ।अन्यथा स्वादेरेव प्रकृष्टतमस्य भवेदिनि। तथा कर्मणो पे क- 
णादीनामपि क्रियायामुपयोगादीप्सिततममिति कारकान्तरापेक्च- 
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या सादितेप्साप्रकभ्रविषयभावस्य कमोन्तरे ऽपक्षयात् अतिहाय 
नाभधीयत इति सिद्धा निमिसनिमित्तिमावास्थनस्यापि स्वस्थे 
कमेण: पूर्वैणेव योगेन कमैसं्ेति मास्त्वकयितकर्मेत्येकी यमते ना. 
स्योपन्यासः ॥ ७४ ॥ 

एतत्तु न युक्तमित्याह । 

कमणस्त्वाप्तुमिष्टसरे अ च्ितो ऽतिशयो यतः। 
आश्रीयते ततो ऽन्यन्तमेदं पूरण कमेणा ॥ ७४ ॥ 

इद साधनभावस्य सवेकारकविषयत्वादयुक्तं यत्कारकान्तरापेक्षया 
रुष्धातिक्यसाधनभावकरणं स्वककष्यागनं प्रकमे नाद्वियेत । कमे 
स्वीप्साप्रकषविषयमावं कारकन्तरापक्षया प्रतिपक्तमसमथम्। न हि 
छारकाणामीप्सितानि। कत्रा क्रियया यद घव्यं तदीप्सितं । कार का- 
न्तराणि तु क्रियायै करणादीन्याप्तव्पानि। न तु क्रियया।तस्माच्ुटय- 
जातीय पेक्चत्वादनिङायस्य कमण आप्तुमिष्रसत्रे शेप्सित इव्येवमा- 
प्तुमभिप्रतत्वं आश्रीयते । नमप उपादनादतिशयो यस्मादङ्खीक्रियते 
तस्मादीप्सिताथौन्तरपेक्च पवासो प्रकर्षो ५भयुपगन्तञ्य इति सखक्- 
कष्याङून पव सः । तथा च पयः प्रभति गवादीष्लितापेक्षया प्ररूष्ठ- 

मीप्सितं पत्रेयोगस्य विषयो, गवादेस्तु पूर्वेणासिद्धायां कमेसंज्ञाया 
मकाथत इत्यनेन सिद्धरिन्येष एव वक्षो उयाप्यः । नतश्च भिन्नकक्ष्यं 
कमेद्धयमेतत् । स्वकक्ष्यपेक्षेऽनाश्चिन तु कमणः प्रक्षे तमववचन- 
मनर्थकं स्यात्।तथा चाप्सनमावस्य कम संज्ञायां वारणाथौनामीप्सितं 
त्यत्र यवेभ्यो गां वारयति, करूपादसुं वारयति, अन्चमाणवकं व।रय- 
तीव्युदाहरणं । स्मात् गवारेरपि क्मसंज्ञाप्रसङ्गात् । ततश्चेतत्सुन्ं 
निविंषये भवेदिति विषरयाविभागाथः कमोपादानयोः स्वकक्ष्यागतः 
कमणो $विश्यः मिद्धान्तिनः । नथा च वासिक, वारणाथानां कम. 
ग्रहणानथकयं क्तुरीप्स्रितनमे कर्मेति व चनाताभाष्यमपि। यत्त कथितं 
पुरस्ता्दीप्सितयुक्तं च नस्य सिद्धच्ं दप्सततममिति। वारण।थौ~ 
नामिस्यननाधारदेरीप्सितेन कूपादिना युक्तस्य कमेसंज्ञा न सिद्ध 
तीति रेप्सिनामित्यनेन सिद्धचनर्यभः । यत्पुनरीप्सितमात्रमपादान- 
संश्ञाभिरकाथतं तस्याकथितसूत्रेण गवादेः कमसंज्ञत्यपि भाष्ये ऽभि- 
हितम् । द्छतमेव तु यत्स्यात् तस्य भविष्ययकथितनेति ॥ ७४॥ 
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यत्पुनरेतवुक्तं नयत्यादीनां णिजन्तवत्सिद्धं पूर्वेण कमेत्वमिति 
त्ाप्याह । 

यिजन्ते च यथा कत्त सक्रियः सम्पयुज्यते । 
नयत्यादो तथा कर्ता निष्क्रियो ऽपि प्रयुज्यते ॥ ७५ ॥ 

गमयति भ्रामं देवदत्तमित्यादौ णिजन्ते प्रकुतिप्रघ्ययवाच्ये दे 
ये भिन्ने प्रतीयेते इति तदपेक्षं योः कमेत्वं युज्यते । गां दोग्धि 
प इत्यादौ तु प्ररृतिवाच्येकेव क्रियिति कथं कमेद्धययोगः । न चा- 
न्तभूतशिजथत्वेन तदुपपत्तिः । णिजथस्यायोगात् । प्रेषो दि 
जथेः, स च प्रइत्तक्रियस्य स्वव्यापारस्य कतुरुपलभ्यते । तथा 
` तस्य स्वतन्त्रस्य प्रयोजको यो हेतुः तद्कचापारे शिजुक्तः । अत प- 

प्रृत्तिक्रियायां करणादीनां प्रयोजकस्य स्वतन्त्रस्य ककतर्दत॒संक्ञा 
भवति । तदेवं गवादोनिष्करियत्वान्न तद्वच पारेणाप्यमानत्वं पय- 
देः कमणः अपि तु दोहेन देबदत्तव्यापारेणेव गोपयसोद्ंयोरदि 
प्यमानस्वमिदयतिशयायोगात् परयञदेरेव पूर्वेण कमेत्वं, गवाद्- 
वकथितमिति अनेनेवारभ्यते ॥ ७५ ॥ 

नज च यथा गच्छन्तं खम्प्रयुङ्क्ते गमयतीति प्रयोगः, तथा 
न्तीं श्चारयति दोग्धीद्यथे शस्याशड्याह ॥ 

भेदवाक्यं तु यत ण्यन्ते नीदुहिमङृतीं च यत् । 
शब्दान्तरत्वान्नेवास्ति संस्पशंस्तस्य धातुना ॥ ७६ ॥ 
गच्छन्तं प्रयुङ्क्ते श्त्यादिना गमयतीद्यादो रयन्ते प्रङूतिप्र- 

धाथैयोविं मागप्रदशेनाय यद्वाक्यं भ्रामं प्राप्लुबन्तीमजां प्रयुङ्क्ते, 
न्ती गां प्रयुङ्क्त इत्यादि च नयति दोग्धीत्यादो प्ऱतिविषये 
लय थ प्रद शेकवाक्यं, तत्सव गमयतीदयदेण्येतान्नयति दोग्धीदया- 
घ प्रयोगाच्छब्दान्तरं भिन्नाथमेव । नद्येषो ऽज धात्वर्थः । आदरवि- 
र्ण च धाट्वथमाद्रकथनमेतत् । यथा राजपुरुषादां राज्ञः पुरूष 
दि । तथा हि गच्छन्तं प्रयुङ्क्त श्व्यादो वाक्ये प्रयोगकक्तु 
श्नं गमयतीत्यादो ण्यन्ते प्रयोञ्यक्रियामात्रं प्रतीयते । प्रयोज्य- 
स्व शब्दापादानो दे वदत्तमिति॥ यत्न चेतद्धेदकवाक्यं विदूरण्यन्ते 
। नयत्यादीनां खुतरां विदूरता । न्यत्र वाक्यार्थो धातुपादानः क- 

- २९ 
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श्चित्।अनस्तप्य वाक्यस्य बाक्याथंस्य घावुहादिधातुना नास्ति सम्ध 
न्धः। तस्मान्नात्र ण्यन्तान्तमौव हति क्रिय।द्वयाथ्येणापि कमेचशोष 

समथनं समीचीनम् । तदेतदकैत्रयं विलक्षणा कमद्धयविषया क्रियेति 
स्व चाकशथितं कम भिन्नकक्ष्यं प्रतीयते । धात्वर्थोदिश्भदेन तन्न 
प्सिततमं किटेव्यषर पक्षो ऽवस्थापितः। अप्राघन्ये $पि चाकथित 
कमणो घास्तव्र $न्तरङ्कत्वात्प्रथम् क्रियायोगाह्धादि विधिरुक्तः । नय 
त्यादौ तु प्राघान्यमजादेरिति तत्नैव खादयः । शयन्ते तु ण्यथेस्य प्रा 
धान्यात्तनाप्यमानत्वात् प्रयोज्यकतव प्रधानं कर्मेति तन्नेव ढा 
दयः । ततश्च प्रधानकमेण्याख्येये लादीनाहृ्धिकमेणां । अश्रधाने वु 
हादीनां ण्यन्ते कन्तुश्च कमेण इति न्यायसिद्धमुद्ाहतम् ॥ ७६ ॥ 

ददान सिद्धान्तमुद्घारयति ॥ 

यथा चेकमपादानं शास्रे मदन दर्वितम् । 

तयेकमेव कमोपि भेदन प्रतिपादितम् ॥ ७७ ॥ 

भ्ुवमपाय इत्यननेव सवै्'पादानसंज्ञा भ।भ्येऽपि प्रतिषा। 
दिता । भन्नाथौदिविषये ऽपि बोद्धस्यापायस्य भावात् । अवुधबो 
धनाथ हि भीव्राथौनामित्यादिना मेदेन कथनम॥ तथा च वक्ष्यति 
निधारणे विभक्ते यो भीन्राथानां च यो विधिः । उपात्तापेक्ि 
तापायः सोऽबुधप्रतिपत्तय इति । पवं -कमोपी्सिततमम कमेव 
कन्तु; क्रिययाऽऽप्यमानत्वस्य खवेत्न भावात् । मन्द् बुद्ध चुग्रहाय तु 
तरस्त्रप्रपञ्च इति कारिकथेः । यद्यपि च पयःप्रभृत्यय गवादे 
पादानं तथाप्यस्वयेवधत्व्र्थन तस्याप्यमानत्वं । तद्यथा तण्डुलानोद्ः 

पचतीत्यत्र । तण्डुलानां हि विक्ट्ृत्तिविशिष्टा विङ्कदना पचेरथेः।: 
हि विक्ल्ट्र्याख्यगुणद्वारेणा तण्डुला अपि कमे विङ्कद्नस्य, साक्षा 
्वोदनम्। तण्डुला न्वक्टेदयन्नोदनं निवत्तेयतीत्यथेः। इत्थं च गुण 
प्रधानभूतैकधातुत्राच्यक्रियामेदाश्चरयणाच्र यथा कमेमदः, तथा श्चर 
णोपसजनक्चरणाथेतायां दुहेर्गोपयसी सममककमभावमनुभवतः 
तथा च सयथान्तभोवो ऽपि युक्तः। ण्यन्ते ऽपिप्रकृद्यथेविशिष्ररः 
प्रल्ययाभथेस्य प्राघान्यान्निाष्करियत्वं स्वतन्त्रस्य ॥ न ह्यत्र णच क्रियं 
येन सक्रियप्रयागस्तु यदा स विषयो णिच इति न्यायो ऽनुवण्येत 
धातुवाच्यस्तु ण्यथः । तद्यथा साधयतीति ण्यथंः पचतिचाच्य 



तनीयकाण्डम् | २२७ 

मद वाक्यं तु भवत्यदूरविप्रकृष्ं भिन्न थमल्यन्तविशेषापेक्षया त्वे. 
काथैमेव राजपुरुषद्तिवाक्यवत्. तथा च प्रतीयत प्यैकत तद्ा- 
कयाथः ऽन्न प्रयोगे ॥ न चापि गवादीनां निष्करियत्वं न्याय्यं क्रिया- 
समबापाभवे क्ारकत्वाभावत् । आरभ्यमाणे ऽप्यक्षथितयोगे 
कमसंक्ञा न स्यात् । प्रक्प्रयोगा्िस्करियत्वमित्ि चत् ण्यन्त 
ऽपि समानमेतत् । यथा च तत्र सम्भावितक्रियस्य कन्तः प्रयाजकः 
इति तद्धचापारोपपत्तिः,तथाऽ्ेतन कि चिष्वद्यम्। तमवग्रहणस्यच 

परत्याख्यानादीप्साप्रकषोनाश्रयणम् । यत्तु तमग्रहणस्यो दाहरणं दध्ना 
भुञ्जीयेति, तत्र समकक्ष्यतया दध्नोद्नस्येग्सितत्वे तमनग्रहणमकि- 
च्चित्करमभ्यदहिंतत्वे हि द ध्नस्तस्छृतस्यौद् नस्येवेपिन तत्वमिति नास्व्येतवु 
दाहरणम।तथा च भाष्यम् । तस्याप्योदन पवाप्मतः न तु गुणष्वस्या- 

द्र इति।यदपि कमोपादनयोव्रिंषयविभागद् शना तमग्रह्णमित्युक्त- 
म्।नज्नापि बारणाथौनां धारयतव्यानां बारणमथेयन्त इति वारगायो- 
ग्यानां यदीप्सितं तदपादार्नामद्यव व्याख्यानाददाषः। तथा हदि वा- 
रयितव्याः प्रतिषरेधयितव्याः गवादयः तेषामीप्सिता यवादय पवा- 
पादानं तदेवैवमीप्सितमेवं सवै कमे । इत्थं च दुद्यादयुदादरगायै न 
पारगणनमेतद् । नरश्च श्णोतिक्रियाया निमित्तमान्नं न त्वीप्सित- 
त्वेन विवक्ष्यत इति कमेसंज्ञाभावः.। ऋणोर्ताक्रयायां च सव्यापारो 
नटः कारकमुपयोगम्रहणाद पादानसंज्ञया व्युदस्यते। न चान्यास 
ज्ञाऽस्याविहितेति रेषो भयं षठीविषयः । देतुतृतीयायास्त्वयमविषयः, 
अनाधचिते तु व्यापारे निमित्त हेतुरिष्यते । दव्यादि विषयो हेतुः का- 
रकं नियतक्रियमिति वचनात् ॥ ७७ ॥ 

ननु निवत्यादिमेदेन कमे भिद्यत इति कथमेकमेव कर्म 
ल्याशङ्चाह । 

निवेस्य वा विकार्योवा प्राप्यो वा साधनाश्रवःं 
क्रियाणामेव साध्यतराह्षिद्धरूपो ऽभिधीयते ॥ ७८ ॥ 

` इह साधनाश्रयराक्तयाधारो निष्पन्नरूपो नामपदरुच्यत । 
आख्यातपदैस्तु साध्यस्वमावः क्रियात्मार्यो ऽभिधीयन इति क्रिया- 
द्रव्ययोः सिद्धसाध्यस्वभावरूपं राब्दप्रातिपाद्यं तद्रपेया कथ्यते) 
यद्धाष्य, क्रयाचद्याद् भाष्यते स्वभावसिद्धं द्रूभ्यत्वमिति।तथाच कटे 
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करोति तण्डुलानोदने पचति सूय पयतीति नामपदैः कमै शत्तयाधा- 
रमविलक्षणं सिद्धतया प्र्याय्यत इति नास्ति तस्य स्वरूपभेद ः।स्वतः 

क्रियार्थत्वाच्च वस्तुतः साधनानां क्रियाधर्मेण भ्यपदेश्ः । निडचि- 
विपरिणतिप्रािलक्षणा हि क्रियाः स्वग्रामन्याच्त्तमुपकारकं कमे 
निद शंयन्त्यो विभिक्नव्यपदेशनिमित्ततामापादयन्ति । एवं च कृत्वा 
शब्देन रूपेण सिद्धत्वात् कमणः साधनमावो ऽप्युपपद्यते । क्रिया- 
विरषावेद्ितग्यपदेशमेदानाश्रये तु क्रियाबिषयकारकनिमिन्ततये- 

ष्सितमिव्येव सामान्याख्यया सवै कमे कथ्यत इति सिद्धम ॥७८॥ 
गतमदः, इह कथमीप्सितत्वं, विषं भक्षयति चोरान्पश्यती- 

त्याद्राङ्याह । 

अदहितेषु यथा ङोरपात् करररिच्छोपजायते । 

विषादिषु भयादिभ्यस्तथेवासो प्रव्तेते ॥ ७९ ॥ 

वाय्वादिधातुैषम्यनिभित्तेषु यथा ऽऽतुरस्य हितमिति भोजन- 
नियमासदिष्णोरभिखाषो भवति तथा स्वाम्यादिभयपरिपीडतस्य 
श्चतियस्य भ्याधिवुःखात्तेस्य घा वरं विषमक्षणमेव ज्याय इति मन्य- 
मानस्य भवति विषं भक्षणेनेप्सितमिति तथा युक्तं चानीष्लितमि- 
व्येतद्पि कभ पूर्वेणेव सिद्धं । तदाह भाष्यकारः। य पष मदुष्यो वुः- 
खात्तौ भवति सो ऽन्यानि दुःखान्यनुनिश्लसम्य विषभश्चणमेव 
ज्यायो मन्यते । टोौस्यादिति । न प्रक्षापूवैकारिता्घटिता सवैन्ञण्सा 
अपितु प्रकारान्तरेणापि सम्भवतीदलयथेः। भक्षणक्रियाविषयभावा- 
पत्तिरेवान्नेप्सितत्वे तथायुक्तग्रहणादेवावसीयते। सुत्रारम्मेऽपिषपये- 
पिते चाविज्ञातविषभावं मक्ष्यमाणमीप्सितमेव । परचस्यनुमरेया वे- 
प्सा सर्वत्र समानैव । भयादपि च पराशयायुवत्तेना्ं भश्यमाणमी- 
व्सितमेव विषम्।पवं दरिक्रियया बा चोराः । डाष्सितादन्यन्नेवेष्सितं 
नानीप्सितं वृक्षमूलादि तद पि पूवमनभिसंहितमपि तदानीमुषस्पेण- 
वेटायामीष्सितमेवान्यथोपसपेशक्रियाविषयभावतामेव नोषेयात् । 
तमग्रहणं च प्रत्याख्यातमिति श्रमापनोदाथ श्रामगमने ऽप्यन्तरा ` 

बरक्षमूखोपसर्पणमभिसान्नेहितमिति सिद्खतीप्सितमात्स्य कमेसंज्ञा | 
पूर्वगौ व।संज्ञान्तरपूवंकम पि कर्मप्सितमिदेव सामान्यलक्षणेन सिद्ध 
म्।त्राममाभिशेते नगरमुपत्तिष्ठतीत्यादाबुपस्रगेसम्बन्धे सकमकत्वा- ` 
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खातूनां परत्वात्कमेसंक्षायामधिकरणं कमे गेषं प्रविशतीत्णुक्तम्। अ~ 
चुपसरगेत्वे अधिकरणसंज्ञा भवति । अक्षान् दीग्यतीति,विजिगीषो- 
पसज्जनपातनव चने दीव्यतावीप्सितत्वेनाक्षाणां, क्रियार्थत्वे त्वक्षरी 
व्यतीति करणता ऽक्षाणामित्युभयसिद्धौ समवेशार्ये क्मसंक्ायामव- 
कारो मनसा दीव्यतील्यादि मनसदेव इति कमेण्ययप्रल्ययः। करण- 
संज्ञायां तु देवनो $क्ष हति करणे स्युडिति परत्वाद् द्वितीयां बाधित्वा 
तृतीयैव स्यात्त।मनसस्तृतीयाया इत्यलुकि करणसंज्ञाया अवकाचो 
मनसादेव इत्येतदेबोदाहरणम। सूारम्भेतु चकारसदहिते संक्षाव. 
यसरमावेशान्यथाचुपपस्या द्वितीया तृतीयापि हि सिध्यति । एवं क्ु- 
घहुहोरप्यज्ुपस्रगयोः सम्प्रदानता, उपदखष्टयोस्तु परत्वार्कमेतेत्येवं 
जातीयमेव कम प्रगेव प्रतिपादितमस्माभिः पुनरपि स्मारितम् ॥७९॥ 
गतमतेत् । इदानीं चिन्त्यते इह कमे ययोगे प्रधानमथमाभिद्य प्रधाने 
लादिरुक्तः।दितीया तु प्रतिपदिक(देद्धयादयप्युत्पद्यतदति तत्र गुणप्र- 
धानभूनक्रियाद्कयविषयाय्यामपि शक्तावेकस्यां ादिनोक्तायां परश. 
त्तयभिधानाय दितीया कस्मान्नोत्पद्यत इत्याराड्चाद ॥ 

प्रधानेतरयोयेव द्रव्यस्य क्रिययोः प्रथम् । 
शक्तिगेणाश्रया तत्र प्रधानमनुरुष्यते ॥ ८० ॥ 

इहाथ नामेकवाकयोपात्तानां समन्वयो मवति।दयोः प्रधानयोःसमत्वा- 
त् मिथो ऽङ्काङ्किमावो नोपपद्यते नापि दयोगुणयोगंणानां च परा्थ- 
त्वादसम्बन्धः समत्वात्स्यादिति । गुणप्रधानभावेन तु समन्वयोपष- 
त्त वेकवाक्यता भवतीद्याह् । प्रधानेतरयो्यत्ेति ॥ ८० ॥ 

तत्र प्रधानानुयायित्वाद् गुणानाम्प्रधानक्रियाविषयकमंराक्त्य- 
भिधाने दव्यस्य गुणस्य क्रियाप्यसिहितवस्प्रकारात हति प्रधाना- 
ज्रोधं सामान्यनाक्त व्याख्यातुमाह । 

प्रधानविषय) शक्तिः प्रत्यथेनामिधीयते । 

यदा गुणे तदा तद्रदसुक्ता ऽपि परकाशते ॥ ८१॥ 
प्रधानक्रियावाचिनो धातोरुत्पन्नन प्रल्ययेन लादिना यदा 

प्रधघानक्रियाविषया कमशक्तिः प्रतीयते तद् गुणक्कियाविषया 
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सक्षाद्युक्ता $पि तद्वस्पकाशत इतीयमनुक्तिः व्याख्याता ॥ <१॥ 
अत्रोदाहरणमाह ॥ 

पचावनुक्तं यत्कमं त्कान्ते भावामिध।यिनि। 
भुजो शक्त्यन्तर प्युक्ते तत्तद्धमैः परकाशते ॥ ८२ ॥ 

छ।दनो भुज्यत शत्युदाहरगाम्। अन, त्काप्र्ययस्य 
तुमथग्रहणानुद्ृस्या भाष्यकारमतन भावे विधानम् । वार्सिककारो 
त्या च तुमुनः सप्रानाधिकरणा हति यथावकाशे शकधुषे- 
त्यादि चिधीयमानाद।तुमुन्प्रत्ययादनुप्रयोगधातुना समानाभि- 
धया णमुखादयः प्रस्यया वक्तव्या हति वासिकाः । तेन 
स्वावुद्ारं भुज्यते यवागूरदरवदत्तनेति णमुखा कमोभिधानाद्य- 

गच्ाब्दात् द्वितीया न भवति। देवदत्तशब्दाश्च वतीया भवति।अ- 
न्यथा छृत्वात्कतारे णमुला पत्तो देवदत्ते तृतीया न स्यात् । अनेनैव 
न्यायेन पत्कोद्नो भुज्यत ह्यत्रापि त्काप्रत्ययो मुञ्यत दत्यनुप्रयो- 
गधातुना समानाभिधेय पककमण्येवोत्पद्यत इ।त नास्ति कस्याथि- 
दपि शाक्तेरनभिधानं इति बात्तिककारमतनेदमुच्यते। भाष्यकार- 
स्त॒ पत्कोदनं गम्यते ग्राम इत्यत्रानेन न्यायन द्वितीया न स्यदिति 
वातिकं व्याचष्ेतुमथग्रहणायुद्स्या णमुर!दीनां भवि विधानं गम्यते। 
तुमर्थो हि भावः। कृच्वात्कत्तार सिद्धे त्काप्रथुनीनां तमथ इति वचनात् 
क्तुरपकर्पा न वाच्यस्तुमुनोऽर्थो ऽनिर्दिष्ट इत्यनिर्दि्टाथौः प्रत्ययाः 
स्वथं भवन्तीति स्वस्याः प्रकृतेर्थो भावः सिद्धः । एवं त्कान्ते प- 
त्कव्यस्मिन्भाववाचिनि पचिक्रियाविषयोदनस्य कमश्क्तिरनुक्ता। 
भुजिक्रियाेषयायां कमेशक्तो लेनाभिहितायां तथेव तद्धमेः नस्य 
प्रधानस्यैव धमः प्रत्यायितत्वलक्षणो यस्य तद्धमेः प्रकाशत इति द्वि- 
तीया न भवत्योदनात्पत्कोदनं भुङ्क्त इत्यत्र पचिक्रयापेक्षादेव दं- 
वदत्तात्कन्तेस्वतीयापि न भवाति । पक्त्वोदनं गम्यते ग्राम इत्यत्र 
त॒ गमिप्रत्ययेनोदनगता कमशक्तनाभिदहितेति भवति द्वितीया । 
यद्यापि च साधनेकाथसमवेतायां सङ्ख्यायां मुज्यत इति विभक्ति 
रुत्पद्यते, तथापि पचविष्रयकर्मोपाधेसङ्धम्यानभिधानात् भवेत् 
द्वितीयेति न्यायो ऽयमुद्घोष्यते।एकत्वादिष्वापि हि विभक्तयर्थष्बव- 
श्यं कम।दयो गत्वा नावक्षणीया इति ॥ <२॥ 

उदादरणान्तरमप्याह । 
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इषेश्च गमिमस्पशाहद् ग्रामे यो लो विधीयते । 
ततरे पिणत निर्भोगः क्रियते गमिकमणः ॥ ८३ ॥ 

इष्यते प्रामो गन्तुं शृत्युदाहरणम । अच्रेषरुमे कमेण गमेभ्राम 
ति भ्रामस्येप्िचिषयायां कमेशक्तावांमहिनायां गमिविष्रया $पित- 
प्रका दाते।तत्र गमनाथमप्रणम'तथा च क्रियायां क्रियाथायामुपपदे 
निति फललभूताचगमःप्रधाननेषिरिति शङ यामुदाहरणान्तरमिद् 
आख्यातपद वाच्ये ह्यर्थे नियतत्वात् प्रधानता सवत्र।पक्त्वा भुज्यत 
यत्र त्वार्थपरपि प्राधान्यमांस्ति । पाकस्य भोजनाग्रत्वात्।गमिसंस्प 
दिनिइवेद्रेष्याभिसम्बन्धः क्रियान्तरमुखनेव सवद्। भवति।तदिह् 

दशनादिमुखन भ्रामे इच्छा, अपि त्वेकवाक्योपात्तर्गमिद्वारेणेद्य- 
, । निभोगश्चवैणमास्यानमिति यावत् । इविणे वति। इषिप्रल्ययेण 
करिण कमेणि विहितन तन्त्रेण शक्तिद्धयमप्यभिदधाति प्रत्यय इति 
क्य पदीये निर्णीतम् ॥ <३ ॥ 

मतान्तरेणाप्य नो पपत्तिमाह । 

पक्त्वा सुज्यत इत्यत्र केषां चिनज्नव्यपेक्षते । 
ओदनं पचतिः सो ऽपावनुमानासतीयते ॥ ८४ ॥ 

केषाञ्चिन्मते ऽत्र वाक्ये पचिक्रियोदने नापेक्षते।प्रथमान्तस्यौ- 
स्य पत्केति सम्बन्धाभावात् । भुज्यते श्त्यनेनेैव तु सम्बन्धो 
व्योदनस्येव्येकेव कमशक्तिः सा चाभिहितेति कैदमुपतिषठ 
प्रधानश्क्तयभिधाने गुणक्रिया्यक्तिरभिहितवत्प्रकाशत इति ॥ 
दे तर्हिं पचिनोद्नस्यासम्बन्धः पत्कान्यत् किञ्िदोदनो भुज्यत 
पथः स्यात् । तथा च विवक्षितमोद्नपाकस्य मुज्यङ्कत्वं न प्रती- 
त इत्याश्ाड्घ्नाह । सो $स।वनुमानस्प्रतीयते इति । स इति पराश. 
्योद नबुध्या साक्षाद् छृनस्यासावेति प्रव्यक्चानुकारेण प्रतिनिर्दे- 
: । साश्चात्पचिसमन्वययोग्योदनः सामस्योसपचरथौवेक्चषणायत्वेन 
#ीयते। कि सामथ्यामिति चत् एकवाकयत्वमिति बूमः ् रुतसरम्बन्धो 
श्चुत सखम्बन्धपरिकल्पनाह्टघुः । एतञ्च सत्येन गुणप्रधान मविनान्य- 
ति पूर्वोक्त पव न्यायो ऽच्राश्रयणीय इति पूर्वांक्तमेव न्याय्यम् । 
त पवान्यमतत्वेन।स्योपन्यासः । किल भूमिः पाकमपक्षत इति स- 
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ज्निदितेनेवाकाद्का पूरयितव्या । पाकस्य भज्यपेक्षया पूकालस्येति 
गुणप्रधानभावो पपत्तावेकवाकयतो पपत्तिः ॥ <४ ॥ 

न केवलं कमेण्ययं कारकविषयो न्यायः यावत्कछारकान्तरे 
$पीति ग्याप्यथेमुदाहरणान्तरमाह ॥ 

तथा ऽभिनिविक्षौ कर्म यत्तिडन्ते ऽभिधीयते । 

त्कान्तेऽधिकरणतेऽपि न तत्रच्छन्ति सप्तमीभ् ॥ ८५ ॥ 

® (~ ® 

भुक्त्वा नगरमाभानावशत हत्यत्राभनवेश्श्चात नगरस्या 

मिनिविश्चेराधारस्य कमेसंज्ञायां तिङन्ते ऽभिनि वियत इत्यत्र प्रधान 
भूते विषये ऽभिहिता कमेशक्तिः । सु्केति त्क्ान्तविषये ऽधिकरण 
शक्तिरपि गुणत्वात् स्वकाय सप्तमीविर्माक्तलक्षणं न प्रयुङ्क्ते । सप्त 
म्याचान्न प्रधानक्रियािषय। कमेशाक्तेने प्रतीयत इति प्रधानोपरोधे 
गणेन रतः स्यात्ान चषन्यायः प्रधानाजुयायित्वाद् गणानां प्रधानवि 
रोधिनि कायं उद्।सते एव॥ प्राधान्यं च सवे्र तिङ्न्ताथंस्य शाब्दव्य 
धष्टारवेवाक्षतस्य वाक्याथभूतस्य । अननंव न्यायेन नगर ५ भन वेश्य 

भुङ्क्ते श्लयत्र भुज्याधयेणाधिकरणत्वेन नगरस्याभिनिविशिकमः 
स्वमापाद्यते।गतमेतत। शद कथं कमेत्वं गुड़ं भक्षयतीति गुडो ऽभिनिशचै 

, भक्षणक्कियाछृतं न केचन विशेषमाकाङ्कुतीति तथेष्सितम् । अपि 
तु मक्षणक्रियाया आश्चयविदोषद हेनाथमुप्यदीयत इति क्रियाथेमेतव 

यस्तस्काराथो क्रिया दन्तावचूणेनादिना लक्षणक्रियाफलत्वं 
अपि स्वज्ञादिना रूपात् । एव भावलक्षणस्य भक्षणस्य परीतिस्तृत्िलक्च 

णा कटमिति नास्ति क्रियाङतो ऽत्र कथ्चनोत्पत्यादिविशेषः । 
पतवुक्तं वार्तिकं । देष्सितस्य कमेसंज्ञायां निच्ेततस्य कारकत्वे कर्मे. 
संक्चाप्रसङ्गात् क्रियेः्सितत्वादिति । निच्त्तस्य निनरवयकर्म॑तां ्रतिक्षि- 
पति । उपलक्षणं चेतत् । विकाराद्यभावात कमौन्तरतापि नासि, 
निराकाङ्कस्य चे्यथैः । कारकं च, इति क्रियासिद्धौ निमित्तमाव- 
माद । लक्षणक्रियानिष्पत्यये गडस्योपादानात् । अत एव भक्षणाय 
गुड दति क्रियासन्दशनादिभिराप्यम।नत्वादष््सितं कम न तु॥ 
दव्यभक्षणमात्रं हि गुडध्येष्सितं न तु भक्षणप्रव्याख्यानेनान्यस्तत्छ- 
तो विशेषः।अत्र वार्सिकपरिहदार उक्तः, न बोभयेप्सितत्वादिति।॥<५॥ 

अथ कथं गडदेरीप्सितत्वामित्यतद्वचाख्यातुमाह ॥ 



` वैतीयकाण्डम्। ` २३३ 

यन्निटत्ताश्रयं कर्म प्रापैरभविते पुनः। 
भक्ष्यादिविषयापत्त्या भिद्यमानं तदीप्सितम् ॥ ८६ ॥ 

निडृत्ता निष्पन्नो ऽत पव निशकाद्ुः आश्रयो गुडादिद्रव्ये यस्य 
मणः कमेशक्तरिति निवव्यकमताव्युदासः।विकारादीनामा काट्कुणा 
। विकायता $पि व्युदस्ता । प्रापेर्प्ाचतमिति। धरात्तमक्षणक्रियासम्ब 
घराद्यो ऽपि प्रचयापचययोः विङोषः तेन प्ययुक्तमप्रचितामिति प्राप्यक- 
ता ञ्युदस्त। पूवैपक्षे आयन हि कारिकार्धैन पृवंपक्षवात्तिकाथेःसगर- 
तः । द्वितीयेनार्धेनोत्तरवात्तिकव्याख्यानम्। मक्षिभुज्यादि क्रिया विष- 
भावापस्या भिद्यमानं विशेष्यमाणं गडादीप्सितं प्राप्यमतत् कम 
थः। तथा हि, न मक्चषणादिक्रियेवार्ाप्सता।एवं लोषमपि भक्षये- 

बरा कृती भवेत् । नापि गडः क्रियान्तरत्वेनप्सितः, अपि तु भक्षयाभ्- 
त्वेनेत्युभयमावमाश्चयाश्चयिमावेन समुदितमीप्सितम्। यस्य हिग- 
अश्चणमीप्सितं तस्य गडो ऽपीप्सितः मक्षर्णाक्रयासम्बन्ध एव चाज 
कयाङृतो विशेषः प्राप्यकमणो विद्ोषान्तरस्याना पेश्चणात्। अन्यथा 
वत्या वेकाय्य) भ्यां को विषः स्यात् । भक्षणस्य प्रच्यतिरायो ऽत्र 
रुभ।स च गुडस्य तत्सम्बन्ध सति घटत इत्ययमेव विद्येषः।क्रियाञ्र- 
स््ाचुरूपफलप्रभवयोग्यता हि संस्कारः।ननु च तृत्तिलक्षणायां पराप्तौ 

डो ऽयमिति कथं, प्रधानकार करूपं कमेत्वं अस्य।उच्यते।तृप्नौ जातायां 
डस्यासत्य इतिकन्तव्यताविश्षः यद्धक्षिक्रयाविषयीकरण तां 
ति प्राधान्यं, नान्यथा वृत्तिः सम्पादयितुं शक्या।तदस्य तृष्यङ्भावे 
यं प्राथमकल्पिको व्यापारः। तद्यथा गरुः सग्यमानो धर्मोत्पन्तावङ्- 
मेति तच्चास्य परिचरणक्रियावषयमावगमनमन्तरेण न घटनाम- 

ति गरं शशरूषत इति प्राधान्योपपत्ति {तदेवम पृवेपक्ष दव्येष्सा- 
दिव्येन क्रियामा्रस्येप्खा दरिता। यादे तदहि क्रियाविषयभावमाज्- 
मनेन कमेतासिद्धिः । तथा सति सवेन क्रियामात्रे ऽपि सकर्मकता 
धात्।ततश्चाकमेकव्यपदेशाः शाखे विरुध्येरन्।न च विरुध्यन्ते।न ह्यब- 
यं क्रियामाते बाह्यविषयसम्भवः। का चिद्धि क्रिया कन्तर्येव वि- 

म्यति। न तु बाद्यभावमपेक्षते। तद्यथा आस्त शेते इत्यादि । दचर्थं 
चिरिति वचनात् सवेधातुविषये ऽपि भावनालक्षणे व्यापारे धात्व 
कञ्च भावनापय्येचसानात् ख एत्र भाव्यः।आसन कराति रायनं करो- 
{ति। अत पवाज्र बाह्यभावविषयः प्रश्नो नास्त [कमाते।यन्र बाह्य- 

३० 



२६४ सटीके वाक्यपदीये । 

ज्ञानिठा भावना तश्र तेन बाह्यन भाष्येन क्मगा सकमक्वम्।तव् 
च किमिवयनुयुज्यते।पचति, किमोदनमित्यादि।धात्वथंस्य हि सवेघ्ा- 
व्यभिचार।त् भाञ्यत्व $पिनतनसकमेकाकमकविभागः शक्षयक्रियः। 
क।ल।दिकभभगोव बाह्यं कम । अत पव बाह्यनिष्ठायां भावनायां धा- 
स्वर्थः करणमिति न्यायविदः । तनौदनं भावयतीति वाक्यार्थः । य- 
द्य पी दर्चने भावना धात्वथै पव, तथापि फटपयन्ताश्सौ कतुव्या- 
पाररूपा दुीर्धतरावयवक्रियामाच्रात् पृथग््यवहारसेज्ञा । पवं स्वेत्र 
योज्यम ॥ ८६॥ 

क्चित्पुनवैस्तुतो बाह्यकमसद्भावे $प्यकमकव्यपदे शो मवतीस्याद्् | 

धातोरथांन्तरे वृत्तर्बातर्येनोषसंग्रहात्। 
पसिद्धरविवक्षातः कमणा ऽकरमिका क्रिया ॥ ८७ ॥ 
प्रसिद्धादथीदन्यत्रार्ये यदा धातुवेतत तदा ऽस्य क्मसमन्व- 

यरहिता क्रिया वाच्या प्रतीयत । तद्यथ। वहतिर्दैशान्तरप्रापणवचनः 
सकमफः प्रसिद्धो, भारं वहतीति, स यदा नदी वहतीत्यत्र स्यन्दन 
क्रियामाभिधत्ते तदा स्यन्दनस्य जलसरुतिरूपस्य नद्यात्मभूतस्वातं 
किमिल्यनुयोगाभावार्दकमेक इति धात्वथंमानोवेक्षये $यं भावना, व 
हति स्यन्दने करोतीति । यद्।पि धात्वथक्रियायां कमौन्तभंवति तद् 
ऽप्यकभ्रकत्वम्।तद्यथा जीवति प्राणान् धारयतीति ह्यत्राथं इति प्राणा 
टश्नस्य कमणो $ऽ्रान्तभौवः1पवं भ्रियते, पणान् जहातीति।तथा भसति 
आत्मानं बिमत्ताते ।यज्राप्यव्यामचारण प्रातानयतस्य कमणः पती 

तिः, तत्राप्यकमका क्रियेति यवहारः । तद्यथा उषेतीति । अच्च 1 

यथा वणक्रियायामव्याभचार!दवः कत्ता भ्रतीयते तथा कमी 

ज्ञललक्षणमति प्रासल्लद्धः अकमकत्वाश्रयः कतेरि क्त उदाहृत 

वृष्टो दृव डान यत्रप्रासद्ध कम नन सकमक्त्वमवास्याः क्रयाय 

रुधिरं वर्षतीति ाजान्वषेति। उपलो इष्ट इति कमणि क्तःविद्मान 
ऽपिवा यत्र कमेसम्बन्धः क्रियामाच्रप्रतिषाद्नतात्पयान्न विवक्ष्यः 
तच्राप्यक्मकत्वं सम्भवनि। तद्यथा नेद पच्यते, नेह युज्यत हाति। क्रि 
या प्रतिषेधतात्पयाद्धावे लकारः । दौीक्चिना न ददाति, न पचाति, : 

ज॒होतात । कमणा ।वकवक्चा ऽत्र कामात नापश्यत । क्रियाप्रतिषे 

तात्पयात् ॥ <७ ॥ 



। तमोयकाण्डम् ॥ २३५ 

तदेवं चतुर्भिरपि प्रकारेरकमेकव्यपदेषाः शाखे भवन्ति । ए- 
षामन्ये $पि प्रकाराः सम्भवन्तीत्याह । 

भेदा य एते चत्वारः सापान्यन प्रददिताः। 

ते निमित्तादिपेदेन भिद्यन्ते बहुधा पुनः ॥ ८८ ॥ 
य पते कमेण्यपि धातूनामकमरकन्वनिवन्धनभूता भदाश्चत्ारो 

विहिताः ते निमि्तादिभेदेनानकप्रकारा जायन्ते। निमित्त सदाय उ- 
पसरगोदिः । आदि शब्दन कारादयः। तद्यथा चरतिः देश्ान्नरगमनव- 
चन: सकमेक उदोभ्वेगतिद्त्तिलक्षणे ऽथोन्तरे प्रयुक्तो ऽकमेका निमे- 
सस्य चाब्दान्तरप्रयोगस्य सामथ्य।द्धवरति। बाप्प उच्चरति धूम उञ्- 
रतीति। उच्छबदवशाखातुरयमूद्ध्वप्रवरत्तावकमंकः। म।दिग्रहशणा।त्क 
चिदात्मनेपद प्रयोगद क मष्छत्वाभिव्यक्तिः । उत्त कतः इति। भासत ह्य 

। यावद्भक्तमुपतिष्ठते, भोजनकारं याववुदीक्षत दत्ययेः। अकमका- 
श्चत्यात्मनेपदम्। स्रपिंषो जानीते मधुनो जानीत. इति।तेनो पायन प्रच- 
सेत इति शानपूविंकायां प्रजो अत्र धातुवतेत।अपहवे ज्ञ इत्यनुच्रत्ता- 
वकमेकाखचेष्यात्मनेपद् म।वाक्यसाम्यात्काचिदकमकत्वभिच्यक्तिः+ 
तद्यथा नदी वहतीति । नदीखक्षणकवैविशेषसामथ्यात् स्यन्दनवच- 
नतायामकमेकत्वम् । एवं वायुवैदतीति । तथा कमेक्वृविषयकर्मणः 
कतेत्वप्रतीतिवशदेकदेशावचनतायान्धातोरकमकत्वं, पच्यने ओदनः 
स्वयमेबरेति । एवे च त्वा 4कमेकःय पदे निमित्तं रा।खमनत्र विषये 
व्रवत्ेते मुचो ऽकमेकस्य गुणो वेति।मोक्ष्यते वत्सः स्व मेत्रेति। पव- 
मथोन्तरे इसेधातोरकमेकत्व निबन्धनं निमित्तादिभेदेन भिश्यने। 
धात्वर्थेनोपसंम्रहे ऽपे निमित्तादिभेदेन मदः । तद्यथा क्र चित्रया 
स्वरूपसामथ्येलश्चणानिमित्ता।निरोहितमदत्वन कममणो $न्तभौव ऽक. 
मेकञ्यपदेरे जीवत्यादौ। क चिदन्वाख्यानत्यवस्थय। निर्धायमाणङू- 
पमेदस्याप्यन्तभौवः। तचथ पुत्रीयनो पुत्रकममणः । षरमप्रथतो ऽत्र 
पुत्रलक्षणं कमे क्रियाशशरानुप्रविष्ठं उदेनासव्येन प्रक्रियायामन्वा- 
ख्यानिमित्तमाश्चीखते। तथा च. वक्ष्यान। पुत्रीयतो न पुत्रोऽस्ति विशेषे 
च्छ तु ताइरी । विनेव पुत्रानुगमादपुत्र उ्ख्वातिष्ठत इति । क चित्पु- 
च्रोपमा न कमान्तभूनम्र । उपकायकमंणा तु सकमेत्वमः । पुत्रीयनि- 
च्छात्रमि।ति। मुण्डयति माणक्रकमिति । सामान्यकमोन्नभूतं, विराषक- 



२३६ सदीके वाक्यपदीये । ` 

णात् सकमंकत्वम्]पवं मिश्रयति तिलानित्यादौ । वाष्पायते धूमायते 
रोमन्थायन इत्यादौ विेषकमगा एत्र निद्धारितरूपस्यान्त भवः पचेः 
पाथेवं भिदेश्च सावयवं कम प्रसिद्धं, न त्वन्तभूंतम्। तस्य स्व रब्देनापि 
वचनात्। पचति पाक्यं, भिनत्ति मे्यमिति। अन्तमौव तु खदाब्देन नि- 
दोन स्यात् । न च भवति जीवति प्राणानिति, जरं बषेतीति तु 
भवति । अन्तभावञ्च कमेणो नमस्यति देवानित्यत्र नमःशब्दयोगे 
चतुर्थं न भवति। तथा वा्तिकान्तररीत्या चोदयित्वा प्ररृत्यन्तरत्वा- 
व्सिद्धमिति परिहृते । अनेनेवाद्ायेन धात्वन्तरमेव नमस्यातियब्दः, पू- 
जार्थो न सम्भवव्येवात्न नमः शब्दो यावतत् कलट्पनाद्वारेणलयवं ब्युर्पा- 
द्यत इत्यथः । भाष्यक्ारस्त्वस्यान्वाख्यानवेखायां नमसः प्रतित्वेन 
परिग्रहात् सम्भव मन्यमानः पुनश्चोदयति । नजु नमस्यतिशब्दे नमः 

शब्दो ऽस्ति तेन योगे चतुर्थ प्राप्नोतीति । परिहरति । वाथेवतो नमः 
शब्दस्य ग्रहणं, न च नमस्यति शब्दे नमः शब्दो ऽथेवानिति । श्चुल्यानु 
बरत्तिरियं । अत्र चोपसजेनाथेः प्रल्ययाथं गुणभिूत इति नमो देवेभ्य 
इत्यन्न प्रधानभूतनमःश्ब्दयोगे सावकाशत्वात् चतुरी न भवतीति 
माष्याथैः । प्रसिद्धेरपि यज्नाकमेकः्वं तन्नाप्यवान्तसे भदो देशका- 
लवश्ात् ज।यते।तद्यथा,दक्षिणापथे पूवोहिः पच्यताभिव्युक्ते यवागूक- 
मेकः पाको ऽवगम्यते । अपराह्न पुनरोदनसाधनमामांसभूयिष्ठे देशे- 
मांससाधनः पाकः प्रसिद्धः । ज्रियास्वरूपसामण्यात् क॒ चित्परसि- 
इन्नियतं क्म, वषेति, जलं प्रतीयते । कतृसामथ्याीद पि कमे प्रसिद्धं । 
यथा वुजेनः करोतीव्युक्तं उपधघातलक्चषणं कमं गम्यते । सजनः करो- 
तीति उपकारो $वगम्यते।गोष्ठीभेदेन देशमेदेन)चा परिमिता प्रसिद्धि 
रनुमन्तव्या यदुदाह्वियते । अविवश्चापि क चित्सादयमाद्धप्रति- 

पादनपरतया वाक्यस्य कमणो द्यते । तद्यथा ऽचुबदते कठः ¦ 
करापस्यव्यत्र कटकरापयोभौषणसाददइयं प्रतिपाद्यमिति कमे 
न विवकश्षितम्।तथा कमेविरोषप्रतिपादने देवदत्तः क करोतीति प्रशचे. 
पचति व्रवीति इति कमेसम्बन्धो न विवक्ष्यते । क्रियाप्रबन्धाब्यु- ` 
परमप्रतिपादइने $पि न विवक्ष्यते कमे, पचल्येव ददाव्येवेति यथा ` 
योगमनुसरणीयं प्रयोगजातमिष्टम् ॥ << ॥ .§ 

इति भूतिराजतनयदहेलाराजङ्ते परकीणेभकाश्चे „4 
साधनसरमुदेशे कमोधिकारः 



 तुतीयकाण्डम् । ̀ २३७ 

शह स्वादि विधिवाक्ये यया ऽइनुपृष्यौ विभक्तिप्रत्ययाः सन्निवि- 
छटाः तदलुसारण तदथानां कारकाणां विचारः । तन्न दितीयार्थे क- 
मेणि विचारिते तृतीयाः करणे पू विचायते । कत्ता तु ष. 
ष्ट्या अप्यथ इति साधारणत्वात् । न त्वेतस्य स्वं निरूपयिष्यते।तन्र 
क्रियासंसिद्धौ सामन्रचाः साधनत्वात्कोऽतिशयः करणस्य येन त 
त्सराधकतमं स्यादित्याशङ्य खक्षणमाह ॥ 

क्रियायाः परिनिष्पात्तियद्रथापारादनन्तरभ् । 
विवक्ष्यते यदा तत्र करत्वं तदा स्प्रतम् ॥ ८९ ॥ 

सन्निपस्यो पकारेषु सर्वेष्वपि साधनेषु यदृव्यापारानन्तर- 
भाविनी क्रिया छक्ष्यते तदेव सातिश्चयं साधकनमे करणम् । त. 
द्यथा च्छेदने दात्रमनुप्रविह्य च्छदयावयवविभागं साधयत् प्रकृ 
छामु पकार कतामासाधयत्यधिकरणादिकारकान्तरेभ्यः ! पवं दश 
ने चक्षुः प्रणिश्ीयमाने, इव्युदाहतेव्यं । साघनभ्यवदहारस्य च वाद्य- 
चस्तुखमाश्रयत्वाद्ध वक्ष्यत इत्याह । शिवक्षापारूढा एव शयप्यता 
व्याकरयो शङ न बाह्यवस्तुसये इत्यथे: | तथा च बलेन आलो. 
केन परयतीत्यादावनादस्य दा्रादिकं बलादि साघकतमत्वेन वि~ 
वञ्चितं करणम्।तज्न साधनान्तराणां वास्तवेष्प्याधारादिभावे बुध्या 
$न्यथात्वं, यथा खाल्या पच्यत इत्यादौ । करणस्य तु रूपमेव विवः 
क्ाधी्मिति । सलाधनग्यवहार इच बुद्धय चस्थानवन्धन इत्युक्ते भपि 
विवक्ष्यते इति पुनरुक्तम् ॥ <९ ॥ 

पतद् वाह ॥ 

वस्तुतस्तदनिर्देश्यं न हि वस्तु व्यवस्थितम् । 
स्थास्या पच्यत इदयेषा विवक्षा इश्यते यतः ॥ ९० ॥ 

इदमेव नियतजातीयं उक्तं करणमियवं निरूपयितुं न श- 
कयते । यस्मान्न वस्तु व्यवातं करणतयामी्टतममस्ति । प्रज्ञा- 
ताधिकरणभावा $पि हि स्थाली तनुतरकणालत्वाच्छीघ्रतरपाक- 
कायसाधनतया ऽनुभवल्येव वैवक्षिकं करणमभावसम] तथा हि प्रयोगः 
करणतृतीयान्तस्यास्या पच्यते इति लोके प्रसिद्धः । आद्र न्वनापेश्च- 
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थाहि खुष्रन्निवेशा श्यारी क्रियासिद्धौ प्रयासीदति ॥ ९०॥ 
यतश्च क्रियासिद्ध) प्रृष्टोपकारकं करणम् । अनस्तन्र कतणां 

सरम्भ इत्याह ॥ 

करणेषु तु सस्कारमारमन्ते पुनः पुनः। 

विनियोगविशेराश्च प्रधानस्य प्रसिद्धये ॥९१॥ 

प्रधानस्य क्रियाटक्षणस्याथस्य प्रसिद्धये प्रङष्रोपकारकरस्य क- 
रणस्येव फलार्थिनः संस्कारमुत्तेजनादिकमसरृद्चापारेण चारभन्ते। 
उपायद्धारेणोपेये प्रदत्त $त्र काषठानासुपधानं संस्कारः । पुनःपुनओ्चोप- 
पस्थानं विनियोगः। दात्रस्य तीक्ष्णताधानं संस्कारः । उद्यमाननिपतने 
दिनियोगः । चश्चुष्ोऽञ्जनादिःसस्कारः, प्रणिधानं किनियोगः, हव्या 
न्यद्खारि यथायोगं वक्तव्यम् ॥ ९९२॥ 

इह कथमुपकारप्रकर्षोा दुीपिकादिकेः यातीति। बहना मेकःक- 
र्णे विवक्ष्यत श्द्याह ॥ 

स्वकष्यासु प्रकर्षश्च करणानां न विद्यते । 
द्मान्नितातिश्षयतरं तु परतस्तत्र रक्षणम् ॥ ९२१ 

स्वस्यां कक्ष्यायां करणभाकावष्यायां सजातीयापेश्चः प्रकर्षो 
इ्च्र तमप्प्रलययवाच्यो नाभीश्ते,अरितु साधनसामान्यस्याज्ुगतस्यं 
कारकन्तरवेश्च पव प्रकपेस्तमपप्र्ययवाख्यः कारणगत्वमवेदयते। 
साघकशबदाद्धि कारकसामन्यवाचिनः तमवुत्पन्नस्तत पव परकषे 
गमयति । परत शति साधनान्तरात् । एवं कारणजात्यपश्चस्यातिश्- 
यस्यानाश्रयणादङदवादीनां सर्वेषामपि साधनान्तरापेक्चया प्रातलब्ध- 
पकषाणा करणत्वमवस्द्म । तथा चाश्वा ददान्तरप्राकछ कन्राद्य- 

पक्षया प्ररुषापकारकः पन्था आप सचुञ्चरदूयुपद्रबराहतः। दापक्छा 

$पि वमः संहतिपालरोक्धिन निभत्छयन्ती तपद्यते साधनान्तरेश्यो 

भतश्खचन॥ ९२॥ 

ननु च कर्तृविनियोगोत्तरकालं साधनानां घह्ृत्तस्तद पेश्चया 
कन्तरेव साधकतमत्वं न्याय्यमित्याह ॥ 

खातन््ये ऽपि प्रयोक्तारमारदेषाषङुयेते । 

५ 

^= क "नन्त १ त 
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फरणन हि सर्वेषां व्यापारो व्यवधीयते ॥ ९३ ॥ 

यदूष्यापारानन्तरं क्रिया निष्पत्तिः तत्करणमित्युक्ते कतुः कर 
वप्रसङ्ः । न हि कतृव्यापारानन्तरमेव क्रियासिद्धिः । साधनवि- 
योगो हि कतेभ्यापारः। विनियुक्तेषु तु साधनेषु खव्यापार।विषटेषु 
त्सु क्रिया निष्पद्यते । तत्र चापि करणादीनामिव क्तरि व्यापा- 
 विभ्ररृष्यते क्रियासिद्धौ प्ररृष्टतरप्रयोगाभावात् । पारतन्त्यायोगे 
प खाधनान्तराणां भ्रयोक्तारः कत्तारः विनियुक्तसाधनान्तरव्या- 
र व्यवधानेन क्रियां दूर देव साधयन्ति । करयाग्यापारसमनन्तर- 
व॒ तु क्रियासिधिः ॥९२॥ 

अथवा कनो सहातिशयचिन्ता सम्मवतीद्याह । 

तरियासिद्धो प्रकर्षो बा न्यग्भावस्त्वेव क्तरि । 
सिद्धो सत्यां हि सामान्यं साधकत्वं प्रकृष्यते ॥ २३ ॥ 

दृह क्रियासिद्धिविषये साधनान्तरेभ्यो ऽतिङ्ायः करणस्य 
वश्चितः । यदा च निचृत्तानि गृरीतव्यापाराणि कारकाणि तदा 
यासिद्धिर्विंषयी भवति । कतोविनियोगे त्वपेक्षिते क्तरि न्यगभ- 
ति । साधनान्यनाविष्टव्यापाराणि स्वातन््रयनिबन्धनसामान्यभूतं 
धनव्य पदेशादिव नास।द् यन्तीति छतः तद् पेक्षया कन्तुरतिश्यः 
त् । तदाह । सिद्धौ सल्यां हि सामान्यं साधकत्वं प्रृष्यत शति। 
रिविद्धौ खामान्यं साधनं तत्सिद्धौ निष्पत्तो सत्यां प्रकष॑मा- 
इयति । निष्पत्तिश्च तस्य कतृविनियोगावुत्तरकालं स्वव्यापारा- 
ते खति। तथा च तस्यां दरायाप्रतिङायञश्चिन्त्यमानो $धिकरणादे- 
तुस्यकक्ष्यात् करणस्थेवावतिष्ठने । नु करुः सद्धिः खवामाप्राक् 
बृ्तिः। स्वतन्त्रो न नृपैः सह स्पद्र धत्त सजातीयापेश्चो दि प्रकर्षः 
त। तु विज्ञातीय एव, कारकान्तराणां स्वातन्यपारतन्तर्यरूपत्व।त्। 
वं च कृत्वा कत्तार पराधीनस्यापि करणस्य स।धनत्वातिश्यः 
1रकान्तरापेक्चो युज्यते भिन्नाप्रेषयत्वाङति कथमस्वाधीनं प्रक- 
वत् साधनं स्यादिति न चोदनीयभ ॥९३॥ 

यदि तर्हिं कतुः करणस्य च रूपविप्रकषः । कथमिदानीं 
रणस्यापि कवृत्वं असिदिच्छनन्तीत्यादाित्य।राद््याह । 
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अस्यादीनां तु कवते तैश्ण्यादि करणं विदुः । 
तेश््एयाद्।नां खतन्त्रते द्रेषासमा भ्यवतिष्ठते ॥ ९४ ॥ 

यदा छिद प्रति सुतीक्ष्णधारत्वात् कठैविनियोगतिरस्का- 
रेणासिः स्वातन्त्येण विवक्ष्यते तदा सौक्यमेव न मवति अपितु 
यद्नन्तरभाविनी क्रिया तस्यैव करणत्वे तेक्षण्यभोरवकाटिन्य- 
संस्थानादेः। तस्यापि कतेत्वविव्रक्षायां विवक्षाप्रपितरूपभेदाय कर- 
णभावः। तथा हि तैक्ष्ण्यं छिन्त खसामर्यनेति -शब्दभेदोपाहितरूप- 
मेदादेकमपि त्ण्यं सेदेतैव कतैकरणते प्रतिपद्यते । स्वाधीनत्वेना- 
भितमात्मा क्तौ साधकतमत्वेनाभ्नितः करण मिति दे वावश्याने ज्रि 
यायाः करणाविनाभावात् करणास्नव्याब्तिपरेयं चोदना । तेक्षण्य- 
मेव च्छिदो साधकतमं नान्यदिति तस्यातिशयपरिपाषे तात्पय, तदूरवं 

कतृकरण भिन्ने एव ॥ ९७ ॥ 
 यद्येवमेकदा प्राप्तो संक्नयोः करणं परमिति विप्रतिषेधः 

कथमुपन्यस्त इत्याह । | 

श्मारममेदे ऽपि सयेवमेको ऽथः प्राप्यते यदा| ` 
तदाभ्रयल्राद्धदं ऽपि कतत वाधक ततः ॥ ‰^ ॥ 

विचक्चाप्रापिते सत्यपि कतृकरणतया रूपमेदे सख पको $ेः 
शात्तयाधारस्थितो न प्रच्यवङेपादिरेयथः। अत्रोपपात्तः।तदाश्चयत्वा 
दिति 1 कट्पनाश्रयत्वात् । काठ्पनिको हि मदो न क 
सहत इव्यथः । यद्वा तदाश्रयत्वादिति तदेकाथाधारत्वात । कतै 
करगाखन्ञाया इति के चिद् व्याचक्षते । शक्तिभेदे ऽपि तदाधासर्द्रव्ये- 
कल्वाविवेकः संज्ञयोविप्रतिषेधविषय उपपद्यते । संज्ञा हि शक्तिवि* 
टस्य द्रव्यस्यंव । तदेवं वस्तुविद्यमानमेकत्वं यदा विवरक्चोपाद्ते त- 
देक्यविष्रयत्वे विप्रतिषेधे परत्वात् कतेसज्ञा करणा संज्ञां बाधत 
ह््युकाहनमसि रशिच्छनत्तीते। अत्र हि साधकतमत्वविवक्चायां भावि 
सवातचतय ववक्षास्ररल्यकावषयत्वे ऽचुभयसन्ञप्रसङ्् परत्वात् क 

तृ संज्ञा । साघधकतमत्वे हि सलयसेः स्वातन्ड्यमारोप्यते। यथा धनुषं 
विध्यतील्यपायमातरे सघलेव साधकतमेन धुषा तत्क्रियां भ्रति 
प्ररष्टापष्ठारकं करणमिति स्थितम्. ॥.९ ` 
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 उपकरश्च भवन।ऽयन क्रियते,न त्वविद्यमनेनव्येतामेशङ्ा- 
त्यपाकरोति ॥ 

यथ च सन्निधानेन करणं प्रतीयते । 
तथेनासन्निवानेऽपि क्रिपासिद्धिः प्रगीयते ॥ ९६ ॥ 
द्ात्रादयः सक्निहिनाः क्रेयोपकारानिशायमापाद्यन्तः कर 

तथा यथा प्रज्ञायन्ते, तथव धनाम।वेन मुक्त इत्यादावसखन्निहित- 
1 + धन मराक्त साध्यत् करणमव प्रस्तद्धम् ॥९६॥ 

अत्रे स्यूलकारमतं संव।द्कमाह॥ 

स्तोकस्य वाभिनिदेत्तर(नटत्तश्च तस्य वा । 
भाि।द्धं करणत्वस्य स्तोकादीनां मचक्षते ॥ ९७ ॥ 

, करणे च स्त।काटपत्यत्रादाहरणं, स्तोकेन मुक्त इति । अक्त 
त्ववचंनानाम।पे स्तोकानां धमेमात्रामघानतत्पर्ेण प्रयो- 
।द् सत्वच चनत। । न्न धममात्रं स्ताकलक्षणं सदसद्वा मुक्तिक्रियाया- 
तिशयेनोपक्ारक करण।मल्युक्तम्। परस्मात् म्तोकं देयं वस्तु नो निष्पन्न, 
चान्यत्सम्भवाते निष्किञ्चनत्व।त्। अत। मुक्तथ्रायत्व।त् स्तोकं तदेयं 

स्तु नो विश्चिष्टमवसितं ततो मुक्तः । यदि च बहुदेयं स्यात, नमु- 
पेतेतिस्तोकेना भवना मुक्तः । पवमेकेन न विरतिरेकान्नचरति- 
ति पकाभावो विङ्ातिन्पेधस्य कराम ॥ ९७ ॥ 

तदेवं विचक्चाध्रानस्य साधनव्यवहारस्य, यद्यत्साधकतमस्वेन 
वक्ष्यते तत्तत्करणम् । तथा च॥ 

५९ ५ क ` ज ~ ४ 

धपोणां तद्रना भदादभद। च्च विशिष्यते) 
[व् क ॥ न #। -=-4 ९ । 

क्रिय।ऽवधरवच्छैदावक्षेषाद्धियते यथा ॥ ९८ | 

उआधितमात्रं घम शब्देनाह । तद्धना आाश्चनेण । तथा हि, देव~ 
तः कालैः पचनरीनि हइन्धनगतस्य तेजमस्तद् मेद विवक्षया प्रयोगः। 
धा च देक्दत्तकतृकेन्धनकरणेका चय पचिक्रिया । यदा तु 
ज्ञा भेदेनेन्धनादि वर्षयते तदा पधाः पक्ष्यन्ति तजसंति नेः 

ल~ = - ® ~ (न 9 ओ ॐ = क 

रणिकन्धनकतैका च पचिक्रिया । यदा बोप्ण्यं तजसो मदेन 

३९ 
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क्रियानिद्रावुप्थोगवद्धिवक्ष्यते तदा नेज्ञः पचत्योप्ण्येनेति, भिश्चते 
स्याधनविशोरा क्रिया । तद्यथा $वधग्रामादेर्वच्छेद विषाद मेदवि- 
दषा क्रिया भिद्यते बिश्ेष्यते । व्रामादागच्ति भ्रामस्य समीपादा- 
गच्खनीत्यादो तद्वैदजापि बादडव्यमिल्यथः । सारण्यके ससीमका 

' सस्थरिडलक, प्रामरादब्दाभिघेये मदेन ग्रामादागच्छति प्रयोगः। 
घारपरिक्षिप्ते तु प्रामश्ब्दाभधेये सीमादीनां मदविधक्षेति भ्राम. 
स्य समीपादागच्छतीति भिद्यते 4वरधिः । तद्धेदाच्च क्रिया विशि. 
ष्यते। पवं चक हि करणमदाद्यपि यथाद्धिवक्षमेव । तदेवं. प्रधानं 
करणं तृतीयावद्ध।तुप्रस्ययन स्फुटं घटादावभिधीयते । पचनमे- 
धः, पचनं तेजः, पचने स्थाली, पचनं ओंष्ण्मित्यादि यथाविवक्षमु 
द्1द।ये प्रयोगजातमिष्टम् ॥ ९< ॥ 

इति भूानिराजतनयदहेल।राजछृते प्रकीणकप्रकाशे 4 
(धनसमुहशओे करगाधिकारः। # 

एर ` 
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 शृलीया्थे करणे विचारिते सम्प्रति तदर्थः क्तौ विच।येते ॥ 
स्थ लक्षणं स्वतन्त्रः कत्तंति । ख आत्मा तन्त्रं प्रधानमस्थ। करणा - 

गनां हि पररः कर्तेव तन्त्रे प्रधानम । क्रिय।सिद्धौ तेन प्रयोज्यत्वात् । 
त्त त्वनन्यप्रयोज्यः स्वतन्त्र इत्युच्यते । तन्न करणादीनामपि स्व- 
यापारे स्व्रातन्यात् को ऽतिशायः कलु रित्याशद् पपाद्र्यति ॥ 

प्रागन्यतः शक्तल(भान्न्यग्भावापादनादपि)। 

तदधीनपवृत्तित्वात्हटत्त।नां निव्तेन।व् ॥ ९९ ॥ 
अष्त्ात्पतिनिषः भविवेके च दश्षेनाव् + 
आरादषप्युपकारिलवे स्वात५ कनतरुच्यते ॥ ९०० ॥ 

करणादिप्रवुत्तेः प्रागेवार्चितादेरन्यस्माज्िमित्तत्, न तु सह- 
रिय चव सामथ्येमास्ादयति । फकलक।मो हि कत्तं करणादी- 
धुपाजेयते । तथा च पूवमेव शाक्तमान्स्वतन्जः । करणादीनां तु 
तेविनियोगा श्व स्वव्यापारे खान्य, तत्वन्यतः। अत पव कन्त 
ध्भाक्मात्माधीनतामापादयाति ॥ तदायत्तव्यापाराश्च कन्तु फल- 
स्नानेन स्वयं व्यापारावेदात् अतिण्यवृत्तानि च ऋरणादी नि निव- 
न्ते । क्ता लु फलप्राप्तौ स्वयमेव निवत्तते । चोदितासरम्भवे 
रणादीनां प्रतिनिधिरू्तः । कन्तुः ख नास्ति । कञ्चन्तरं हि क्रियां 
वत्तेयता प्रतिनिहितं नोच्यते । तस्याप्यर्थेनः समर्थस्यापयुव्- 
स्य।धिक्ारत् । प्रविवेके च कारकान्तराणामभाव, दश्यते कन्तरि 
कथा, अलति भवति विद्यत इत्यादौ । यद्य्यज्राधिक्ररणादयः स- 
भरवत्ति वथा ऽपि नान्तरीयकःस्ते राब्दन्याफारादप्रनीयम्रानाः । त- 
आाकलतेकायां क्रियायां सानाभात्रात् सम्भूयकारिकष्यो चि िष्यते 
न्तौ । एनेन हेतुकलावेन कन्तुः करणापेश्चया क्रियासिद्धौ विप्रर- 
।पकारकत्वे $पि स्वातन्त्र्यं प्राघान्यनिबन्धनमुच्यत इति तस्येव 
ठेसंज्ञानतु करणादेः खव्यापारे स्वतन््रस्यापीत्यथः+ एतेन चेदं 

ष्यं व्याख्यातं, “यत्सषु स।धनषु कन्तो प्रवत्तयिता भव्ति" । 
तश्च माध्यं गर्मीङ्चनान्तरयकाथेसदहं संक्चिप्योक्तमिति गओंङता- 
व्यक्तीकारेषात्र व्याख्यातम् । तथा हि तद धीनप्रडृत्तित्वादित्यनेन 
[श्चालवतेकत्वं व्याख्यातम् । सामथ्ये च न्यग्भावनादि नि- 



२४४ स्रीं घाक्षयपर्दये। 

वि्टम।था. हि प्रयोत््रध्रीनन्वान्प्रबृत्तन्यग्माच्रः करणादीनां तना 

क्त ः। प्रवत्तेना तु ककाथधःमानचतप्राप्तावश्रनिप्रजरत्ता नवत्तनाप्या- 

क्षिप्ता । प्रवत्तायिता तावन्प्रचन्नन्यः प्रागमन दानि सद्।प, व्याख्यातम् । 

असम्भवे च प्रवत्तेयितुरेवाभाव इति प्रानिनिष्यमावः सामर््याक्तों 
$विकृतःसाक्षादसमभस्य चक्रचिद् नपेक्षणात्।परत्रिवेके च द छानस।म- 

ध्खञ्धे व्याख्यानमिति समस्यामिहिन भाष्यं च व्याख्यातम् ॥१२०॥ 

भचतनविषय तर्च विधधमकलापात् कतृता न प्राघ्नोतात्या- 
दग्राद'। . ̀ ` १.44 ४१ पौ? | | 

धर्भेरभ्युदितेः शब्दे नियमोन तु बम्तुनि। 
 क्ुपम॑विवक्षायां बब्दातकर्ता प्रतीयते ॥ १०१ ॥ 

से अभ्युदितिखकरैरेतैः प्रागन्यनः शाक्त मादिभिः प्रचताधतु- 
ष्वारिभिः प्रवत्तयितुत्वादिलक्षणिधर्मैः स्वमविरुपटक्चितः क्तौ, 
शत्येवेटक्षणो तियमः) $उदयंभावः शब्दविषये समाश्रयणीयः चाद्देन 

यस्थेते धम प्रत्याय्यन्ते स कन। बोद्धव्यः। न तु वस्तुविश्रयतय। 
धमौणामेगं सम्भवो ऽन्वेषणीयः । येनाचेनन विष्ये, भ््रदंहति, चाः 

परञ्चन्ति, स्थाली पच्चतीत्यादा, कूरं पतति नदी वहतीत्यादो च कलतु-खं 
न स्यात् । पने घमो यद् कतृलक्षणाय ववश्ष्यन्ते शब्देन च 
यथ।विवश्च प्रत्याय्यन्त तदा शब्दात् कल्ला सुप्रतिष्डितलक्षणः 
नीयत इति करगामिव क्तौ ऽपि वेचक्षिकः प्रानिपादिनः।पवं चङत्व 
चतनेषूपचरितमपि न मवति कतृत्वम । सवदा खङ्कत्तत्वात्प्रयोगस् 
मुख्वतासम्भवात् । व्याक्छरगो . हि शब्दार्थो ऽथः । न च ख।थेः ततश्च 
छडाकरणात् अशो कत्ता, नथायुक्तभ्ये.ते टक्चषणद्धयं चननाचतनविषयः 
लया तत्प्रणातं नन कादा मदवुक्तं भकाल ॥.१०६१॥ । 

यदा च विवक्षाघीन खातन्छय तददमपि सिद्धम्भवतीद्याह् | 

प्कस्य बुद्धयवस्याभिभदे च पारकटिपते । 14 
कमलत्र करणत्वे बा क्ल वापजायते ॥ १०२ ॥ 

इन्त्यःत्मानमात्ममव्येकस्ये वात्मना विक्क्ाप्रापितरूपमदाद्धेतो 
कारकम्यपोगो ददयने। स्न वास्तवेकाकारव्य वहार न घटन । न हय्श् 
खस्तुनो युगप्द्धिन्नानकरूपता शक्या $वस्थातुम् । नचासु रस्यात्मन 



लतायकाण्डिम । २४५ 

ख।दिव्यातारजन्यवधमम्भव्रविव्क्षा तु शब्धानिषन्धना न विष्ट 
धने। तत्र नयोर्दिवुद्धरवस्था प्रनिहासर नानात्वे तदनुमारेण विवक्षया 
दे परिकट्प्य शसखराद्युद्य मलानिपननव्यापारं दरन्यागिा हन्तीति दहि 
न्तान्नेचाच्रच चिषयभावापनितम्तत्रेच क्मस्रेकय्यानक्रायविवक्षायां 
खद उ्यापारनिरास्र करणत्वमात्मनः । ककरण हात्र मदेन इष्टे 
नि नान्नरामाय क्तवा नथाच्यने सदन। अत पन वातिके कम- 
द्भवो ऽनन न्यायेन प्रत्याख्यातः । मिद्ध तु प्राकृनकमेत्वादात्मखं- 
गे क्मकतुः कमदक्षानादित्यात्मानमात्मना हन्तीति ॥ १०२॥ 

अन्यदपि शब्द्ऽकमकलत्वं सध्यनत्याह । 

उत्पत्तः प्रागसद्धावो बुध्यवस्थानिबन्धनः। 

अनिशिष्टः सता ऽन्येन कत्ता भवनि जन्मनः ॥ १०३ ॥ 

अद्रा जायत हति जानकलतृत्वं सनाऽस्रतो वा। तत्र भ्यदिस- 
नायते कस्माद थास्स्जायन कथ'"मव्यादिना पत्र वास्तवरूपाश्चयण 
बद स्वतदश्नमेदेनापि जानकतृन्वमुक्तापन्युक्तम् । उपच्रारसस्ताश्रयण 
त्पत्तिः सिध्यति उपचय तु कन्तारमित्यादिना । अनर ववक्षि 
तत्वे उपचारा्था ऽपि न कथ्िदित्युच्यते। नथा ह ववक्चारूपाया 
डः शब्दनिमित्ताया ये $वरस्थावशोषाः प्रनिनियनरब्दनिबन्धनाः, 
दाश्रयेणाच्र क्रियान्तरक्रतृकत्वतुट्यं जानकतत्वे स्बद्धिम । विवक्षा 
॥पितसक्ञिधाने ह्यथ ऽङर इति दाब्दः प्रयुज्यते । म्ब च सद्व वस्तु 
शेयति । ततो जायत इति पदसमच्धानावधारिनजन्मना ऽस्य कुतः 
त्वमिति बुध्या निश्चतसलस््रस्य क्रियासिद्धावुपगरहीतसामथ्यस्य 

दयन रूपेण जन्मेति वाक्यार्था ऽवतिष्ठुन । ततञ्च येन रूपेण सत्वं 
तेन कत॒त्वं यन कतृत्वं न तन स्वामनि नयं वास्तवी व्यव- 

धा आपतु शाक्यवेष्यथः । चाब्दाथे पव चाथ इत्यसङ्दुक्त- 
वात् प्रयोगस्य मुख्यतेव सचन, नोपचाराथः कश्चित् ॥ १०३॥ 

बृत्तचय।यामपि चाङकरो जायत इति प्रयोग उपपन्न 

स्याह ॥ 

कारां कायमातरेन यदा वा व्यवतिष्ठते । ` 
कायश्ाब्द् तदा लब्ध्वा कायलरेनाथ जायते ॥ १०४ ॥ 



२४६ स्टीके वाक्यपदीये । 

काथमुखन कतता जन्म च सदलत्पश्नमेदेन नोपपद्य 
इति बुद्धय वस्थासम। श्रवेण पूवेमुपपादिनम । ददार्नी। कारणमुखेन 
तिपाद्यते। अत एव पक्षान्तरसरूचको वा शाब्दः। तत्र क्रारणल् 
थगव कायमाज्ञायते. इनि पृवेपक्ष उक्तम् । परिणामद्दाने त्वभेदषः 
इदं कथ्यते | कायकारणयोः पकृतिविकाररूपतया क्षीरं दधि स 
म्प्यत, बीजमङ्करो जायत शइव्यभदेन व्यवहारादेकस्यावस्थातुर 
श्याविरोषस्वीकरणमात्रं सत्तन्त्रमिति कायंन्मुखतायां चििष्रविक 
राभिनिद्त्तिप्रक्रमे विशिष्टतच्तरावस्था विशषगतवाचकाध्यासात्। 

रणमेब सदुपकतै भववु्तरावश्थासाघधनलक्षणं जन्म श्रतिपदय 
इति युज्यते जायने ऽदभुर इति प्रयोग इव्यथः ॥ १०४ ॥ 

युक्तं चेतद्यदुत्तरकारणामेव कायमभावेनावतिष्ठुत इति रः 
सिद्धान्तेनेतदुपपादयतुमाह ॥ 

यथाऽहः कुण्डली भावो व्यग्रागां बा सपश्रता | 

तथेव जन्परूपतरं सतामेके प्रचक्षत ॥ १०९ ॥ 

पृ सदसत्पक्चषभदेन कायेकारणभावासम्भतं प्रतिपाद [त्व 
तास्वियं चति]?रित्यादविना चिवस्तनयेन सिद्धान्तितम् । तन्न त 
वामेव जन्मार्थो विचायमाणो $वविष्ठते । युन तथा तथा सा 
बेश्षमाच्रमर । तद्यथा सर्पस्य कोरटल्यमनचयौन्तरभूतश्र । पृथग्भूताने 
च्वङ्कस्यादीनां सङ्कानो सुष्टयादिरिलयवस्थातरिशेषमात्रसार; कायै 
कारणभाव हत्यवस्थातुर मेदाद् वश्वास्वजुगमाव्सचछे जनिकतृतासि 
द्धः ॥ १८५ ॥ । 

इदानी कायकारणयोभदक्दे ऽपि वास्तवे रूपे जनि क्षत 
स्वं अतिपदयितुमाह । 

विभक्तयोन यक्ापि कारराभ्यः भवत्तते 1 

स्वा जातिव्यक्तिरूपेरा तस्यापि व्यवतिष्ठते ॥ १०६ ॥ 

1चवमक्ता व्यातारक्ा यानः कररिणामस्य तस्यान् 4 

कायमाचस्य कारणेभ्यः सकादाद्धचतिरक्तस्यात्पत्तः । पूव 

क्तिरूपणासत्वे ऽपि जात्यात्मना सच्वात सज्जायत । य निरूप्य 

धनविनियाोगात जातिरेव कारणाना खामिषञ्जकसस्प्त्यथ प्रयो 

र 



तृतीयकाण्डम । २४७ 

फति तेच ठ्यक्तयात्मन। जाग्रत इनि ध्यवहाराञ्जातिश्पेण कतै- 
ञ्यक्तिङूपेण जन्यत्वमिति अत्यन्तं व्यतिरेक।माव्राञ्जातिग्यक्तये।ः 
मान।धिकरण्याघुपपद्यत इत्यथः ॥ १०६॥ | 

इदान शब्दार्थे ऽथे इति स्वसिद्धान्तं निगमयितुमाह ॥ 

भवेष्वेव पदन्यासः प्रज्ञाया बाच एववा । 

नासतीरषप्यपदे नास्ति न चाम द्वि्ते सतः ॥ १०७ ॥ 

आकार।वैग्रहेण ज्ञानराब्दयाः प्रञ्त्तेः, निरारुम्बनत।योगास्- 

प्रमानं पवाकारो मावशब्दवाच्यः सदेव विषय , पदविन्थासश्यानं 
1: । तथा हि नास्तीत्यनालम्बनेकत्वे परपरिकटिपतं स्वयमु. 
श्वत बवाकयमवबलम्ब्य जायते येनं सदाकार।वटम्बनाभ्यां ज्ञानदा. 
क्य।मनयो विशेषाभावः स्वाकारग्रहसाम्यादिति व्यवहारे स्मे. 
भ।च।भाव्रजाते समानम् । वहिवेस्तुचचौो तु नाङ् इष्यते पत्र न्यव- 
प्रतिसमात्तेरिति सदाकारावग्रहभ्रवृत्तौ जायते ऽदःर इति प्रयोगः 
पाद् इत्यथः ॥ १०३ ॥ 

बद्ध ङाब्दविषयम।वाञ्यतिरेकेण व्यवहारे वस्तूनां बाह्या ख- 
ने काचन वदयत इत्याह ॥ | 

बुद्धिशब्दो भ्रवर्तेते यथा भूतेषु वस्तुषु ॥ ४, 
तषामन्येन तत्त्वेन व्यवहारो न विद्ते ॥ ९०८ ॥ 

अभिधानप्रत्ययावेव व्यवहार इति । तत्र यथाप्रत्ययं यथा- 
श्रानं च पदाथेनच्वमषणीयं, नन्यपद्ाथस्वरूपमप्रतीयमानम- 
अश्रोयमानं चाधि प्रत्यवस्थेयमिद्यथेः।तथा चाथद्धिखरहिताय।- 
दरयो गात्तत्सिद्धन सच्वेन जायमानः कत्ता निरूपितश्चामिधी- 
। | यद्ध नास्तीनि प्रत्यये बहिरसक्नपि पदार्थो ऽनियतदेहाकार- 

निंविध्यमानो देशकालान्नरोपरब्धेन नानाकारेणावमासमानः क- 
द्ययनासिधीयते। तथा कार्योन्मुखतायामथिगतमपि वस्तु तञ्जा- 
यानु मववासनया बुद्धावभिमुखीमवत्समथदतुव शाज्ञायत शति 
प्रन: कतृत्वेनाभिध्ीयत इति प्रकरणार्थः ॥ १०८ ॥ 

इदानीं सम्बन्धसमुदे शोक्तं न्यायं चतस सन्निवेदयाद्वेतनये- 
जन्मनाशासरम्मव प्रतिपादयति ॥ 



२४८ सटीक धौाक्यपदीय । 

 आकक्चस्य यथा मदश्छ्ायायाश्वलन यथा । 

जन्मनाक्नावभदे ऽपि तथा के धिसकटिपतौ ॥ ९०९ ॥ 

निष्प्रदेकास्याप्याकाडास्य नित्यसंयोगपदं।येप्रविभागेन देश) 

हाध्यारोपो न मद परिकटपनत्युक्तम्। नासामभावरूपाय्ाः यायाः 

निञ्क्रियत्वे $पि वारकद्रव्यक्रियानुगामितरसंक्रियत्वाध्यारोपः 

पवमभ।वस्य पतै निरककनत्वात् जन्मानि कारणव्यापारस्य च नि' 
धात् विनाशे ऽपि नदनुपपत्तरावेदितत्वात् । निर्हतुर्कावनाङ्ाप्रति 

धाच्च(भिन्नस्याद्कयस्य तत्वस्य नित्यस्य जन्मनाशायोगादविद्यावश्च 

त् प्रतिभासमात्रनिष्ठजन्मनाकाचदोन परकट्पितमावाभावरू' 

तथा व्यवहार इनि सम्बन्धम्नमुदेश्च एव विस्तरनो निर्णीनम् । प 
च भावाभावव्यव्रहारचज्ज।यत इत्यथ ऽविचारितरमर्भ।यः सि 
इत्यथः ॥ १५९ ॥ 

तत्र कार्पनत्वरमुपपादयितुमाह ॥ 

यथेवाकाशन।स्तित्वमसन्मूत्तनि रूपितम् । 
तयैवमूर्सिनास्तिलरमसद। काञ्चनिश्वयम् ॥ ११० ॥ 
व्यापकस्याकारास्य सवेच्न भवतो वस्तुनो न क्र चिद 

घः । ततश्चासदप्या राानास्तित्वं पर मितरे रघ दि मुर्तिवत्सम्भः 
ता न कदट्प्यते । यत्र हि धघटादयस्तत्च।सद्ाकाशर्माति व्यवहार 

पं मूर्तीनामपि पटादीनां कचित् नास्तित्वं मानो विद्यमानमपि 
ससख भावस्य स्वगूपाचनाश्ायोग।द् नत्वमाचत्वे कदा चिदप्यभा्वा 
ति आपादकाकाशस्यान्नराटे दशेनादष्यवसीयने । अन्नराल हि 
सतीनां सत्तायास्तिरोधाने गगनमेव, तद्भहिनमचधारयन्तो ऽचग्दश्च 
नास्तीत्यध्यवस्यर्ताति । आविभ।वसत्तायाः स्वदशे भ्वश्यतेजः 
्रतिपद्यन्त शत्यतत् प्रकरणाद् च गन्तव्यम् । तथा च योरपि जन 

नारयो: कटियनस्तरमुगपादितं भवनि । यथाध्यवसायं च उयवह 
रजन्मनिरोधा पव पदाय; सिद्धाः । न ह्यकाद्चमभावो घस्तुः 
पदाथानाममावभाव च सेवाचस्थान।उजन्मार्थो ऽपिन कश्चित्॥१। 

इदान। घास्तत्र $।प जन्मान, प्रकारान्तरण जायत दात प्रय 

समथयितुमाद् ॥ 



तुतीयक।ण्डम्। २४९ 

यथा तद्र्यव्पापरैः क्रियात्मा व्यपदिश्यते । 
अभेद्ग्रहणादेव कायकारणयोः क्रमः ॥ १९१ ॥ ` 

कारणं कायेमावेनेत्यादिना कायेकारणयोग्योवहारिकममेदमा- 
त्य समर्थितम । अधुनातू रचरिताभद्ाश्रयेणोच्यते । यथा हि पचे- 
कल्दृत्तिः प्रधाय्यो इति तदूर गुणव्यापारे $धिश्रयणोदकासचना- 
भिः कन्नोदिगतेस्तदमेदप्रध्यारोप्य प्रधानक्रियारूपमुच्यते । 
घेश्चयणोदकासेचनतण्डुलावपनेधो पकषेणाः क्रियाः प्रधानस्य 
तैः । पाकः, काष्ठानि पचन्ति, अ।विद्कि यन्ते ज्वलन्तीति करणस्य 
क इत्यादिना । तथा कायां्थत्वात् कार गस्यवानुपूर्वीक्रमे।ऽभेदेन 
बहारे । तथा च कारणमेव र श्दाभिघेयं सत्कतै कायत्मना 
यत इति युञ्यते व्यपदे धुमिलययथेः ॥ ५९१ ॥ 

नु च कायेकारणयोरमेदाध्यारोषे ऽपि जन्मतः कवेत्वं कार्य- 
च युज्यते न तु कारणस्य सिद्धत्वादित्याशद््य भ्रकृतिविकार- 
धयपयोयतः कलठेत्वं कायकारणयोः प्रयोगमेदेनावखा पयितु- 
क्रमते ॥ 

विकारो जन्मनः कत्ता प्रृतिर्वेति संशये । 
भिद्यते प्रतिपत्तणां दर्शनं लिङ्दशेने; ॥ ११२ ॥ 

इह श्रक्ृतिविकारविषयसामानाधेकरण्यं दश्यते क्षीरं 
वे सम्पद्यत इत्यादो । अत्र सन्देहः । तथा हि । गुणभ्रध- 
71वस्य खमन्वयान्यथानुपपच्यवश्यंभावात् किमन्न प्रतिः 
नं विकारोऽङ््, उत विपयेयः।तत्र प्रधानस्य कतेरवं जनिं भरति। 
स्य तु प्रधानद्धारको जनिसंस्पदो इति सामानाधिकरण्यम्।यदा 
मेदेन निर्देशो बीजादङ्कुरो जायत इति तद्। संशयमेव विकारस्य 
त्वम् । अपादानतया प्रङतनद शात् । जनिकलैः प्रकृतिरिति । तच्च 
कारकतंणामाशयः । अत्मखाभस्य जन्माख्या असत्ता वात्मा ल- 
व्यः । तथा च विकार इति स एवात्र कत्ता युक्तः । प्रकृतिकतं का- 
मन्यते । असतो विकारस्यात्मराम प्रलयाभिमुख्यायोगात्तह्लु- 
जन्मनि कतेताजुपपत्तिः । आत्मलाभोन्मुखतो हि जन्म सिद्ध।- 

यिष्यते । प्ररूतिरूपण चात्मनो रुञ्वत्वादुत्तरावखारक्षणासल- 
३र 
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भोन्मुख्यमवात्रतं दाति त्र प्रकृतेरेव कतैत्वमुचितमिति ॥ १९२ ॥ 
तदेतद शंनद्वये लिङ्गद शनैः प्रयोगमेद्स्वभावैविंषयविभागे 

नाधखपयितुमाह ॥ 

क्टटृपिस्स्पद्यमाने या चतुधा सा विकारतः । 
सुच्णापण्डपङृतौ वचनं कुण्डलाश्रयम् ॥ ११३ ॥ 

कलपिसम्पद्यमाने चतुथं वक्तव्येति वार्सिकस्यायम्थः 
सम्पाद्नक्रियाकूतेरि चतु विधेयेति प्रयोगमुखत्वात् स्नेर्विंक।र 
वचनाच्च चतुर्थ श्रुयमाणा ककारस्यैव सम्पत्तिक्रियाकतुत्वमावे 

दयते । मूत्राय सम्पद्यते यवागूमू्ं जायत इत्यथै; । प्ररूतेरः 
विकारद्वारेण क्रियासमन्वश्नो न साक्षात् । मेदविवक्षायां तु जनिकं 
तैः प्ररूतिरिव्यपादानपञ्चम्येवात्र कारकविभक्तिः यवाग्वा मरत्रंजा 
यतं इति।अभद निबक्षायां तु चतुथ्यौ अवकाश्चः।अत प्व तत्र सन्दे 
सत्यरय नणयो उयच।खःपि । तथा पुनराडत्तः खुबणेपिण्डः पुनस 
श्या ऽकरत्या युक्तः खदिराङ्गारसवणे कुण्डके भवत इव्यज्र माष्यभ्रयोः 
सुवणैपिण्डस्य ध्रक्ृनित्वे ऽपि न ॒तद्गतमेकत्वं इश्यते, अपि तु वि 

काररूपक्ुण्डलद्वित्वाश्रयं भवत इति दवचनं कतेप्रह्ययरूपं इ 
इयत इत्यस्मादपि जिङ्ाद्धिकास्स्य कतृत्वात्रसायः॥ १९१॥ 

लिङ्गान्तरं विषप्रमेदेन प्रकृतिविकारयोः कठैत्वाजुमाप 
 कमाह ॥ 

वाक्ये सम्पद्यते; कत्ता सह्श्र्व्यन्तस्य कथ्यते । 
दत्तौ सङ्क मवन्तीति ब्राह्मणानां स्वतन्त्रता ॥ १९४ ॥ 

अभूनतद्धावे कृभ्वस्तिविवक्चायां सम्पद्यकत्तेरि च्विर्विधीय 
तस्याथप्रदरशनाय यद्वाक्यं क्रियते तत्र विकारस्य सम्पथ्कतैत्तरं दयते 
तथा ह असङ्खो ब्राह्मणाः सदो भवतीति सङ्कगनैकत्वप्रययः 
वचनस्य च दृदानात् सद्धः एव कत्त \ चन्त तूच्यते सङ्खीभवरि 
ब्राह्मणा इत्यत्र प्ररतिभूनव्राह्यणगतचहुतर चनद शनात् प्रकृतेः कत 

त्वावस्रायः । तदेवं प्रयोगभेदेन भ्ररूढं प्ररतिविकारयोः कतृतं 
मुन्नेयम् ॥ १९४ ॥ 2 



वृतीयकाण्डम् | २५६ 

इदानीं प्रतेः कतत भ।प्यक रोक्तं लिङ्गमाह ॥ 

स त्वं सम्प्यते यस्त्वं न तस्मिन्युष्पद्।श्रय। । 
प्रतिः पुरुषस्यास्ति भ्रकतेः स विधीयते ॥ ११९ ॥ 

अत्वं त्वं सम्पद्यते त्वद्भवतीति भाष्य उद्ाहनम् ।अच्र युम्मदर्थो 
कारः।न च तद्श्चयो मध्णमः पुरुषो दद्यते आप तु मवतील्ययुष्म- 
धप्ररूढश्रङ्तिगतप्रयभपुरुषद दोन।त्, प्ररृतेरेव कतृत्वावसायः ११५ 

तदेतद्धिश्यमेदेन प्रयागश्नमाण्यादवाखितं कथः युज्यत इद्य- 
प पात्तमाह ॥ 

पूवांमवस्थामजहस्संस्णरान धमेसुत्तरम् । 
सम्मूच्छित इवाथ) त्मा जायमानोऽमिधीयते ॥. ९१६ ॥ 

इह न सयैव निष्पर्या जःयत इत्यभिधीयते ऽपि ठु वू 
'रणाचश्यामाषेजददव्यजर्दिति घ्ररृतरेव कतत्वसम्माचना नापि 
बौत्मनोदासखीनेऽपि तृत्तरावस्याविशेषं संस्पशश्नासादयन्निति 
कारस्यापि, कतत्वसम्भावना। एवे पूत्रापरावस्थोपाध्यवच्छिन्नमेकं 
बवस्थानुगुण्येनोन्तरावस्थासखादनोन्मुखे प्रचीयमानरूपमिवध्यव- 
यमानं यत इति धात्वथप्रय योपजनगुणमाखादखति । तथा च 
तिविकारयोः सामानाजिकूरण्यं, उभयोरपि च कतृत्वमु- 
ग्यते ॥ १९६ ॥ 

यथैवं सर्वजे वोभयोः कवेत्वे स्यादिव्यारा ङ्ह ॥ 

सन्यापारतरः कशचित्कचद्धमः प्रतीयते । 
ससञ्यन्ते च भावानां मेदवत्यो ऽपि शक्तयः ॥ ११७ ॥ 

 देचोरपि श्रकृतिविकृत्योरुक्तेन न्यायेनामेदापच्या जनेख- 
वंथसरहत्वे ऽपि कतेप्रल्ययोत्पत्तो कचिद्धिकारःसव्यःपारः क चि- 
प्रकृतिरित्युक्तम्।पवम्यपि चः विषयविमाणे न् जायत इत्यज्न 

क्तेन प्रकरेण योरपि कतैत्वमुपादितमः। यतो मावानामन्थज्र 
क्ञा अवि रातयः क चित्ससममपि प्राप्युचन्तील्यथैः । यद्धा 
वैतैव योरपि कतेत्वमेकस्य तु साश्चादिति प्रकषैः सव्यापारनर 
शुक्तः परङूतिविहयोिं सामानाधिकरण्यान्यथाड पपरया कस्य ज- 
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निकतृत्वे नान्तदयकं अपरस्यापि तद्धेदितव्यम्। यो हि विधेयः स 
प्रधानभूतः ध्रकर्थेण ज्ञनिव्यापारवान् अन्यस्त्वनुचमानो गुणो ऽप्ररष्ट- 
व्यापारः ॥ ११७ ॥ ॥; 3 

तथाच संसगः कतृशक्तयोयादे तहि संसै: त्वद्धवतीदलय 
विक्रारावस्थाश्चयः पुरुषः कस्मान्न भवरतील्या राड! ह। 

 विपरीताथंद्रत्तित्वं पुरुषस्य विपये । | 
गम्येत साधनं ह्यत्र सव्यापारं प्रतीयते ॥ ११८ ॥ 

अत्वं त्वं सम्पद्यसरे त्वद्भवसीव्येवं युष्मद् थाश्चयेन मध्यमे ुख्े 
विवक्षिते ऽथो न प्रतीयते)अयुष्मदथः प्रकृतिः युष्मदर्थो विङृतिरिः 
ति । युष्मदथैः प्रकृतिः सव्यापारा प्रल्ययोत्पत्ताविति तस्यान्या वि- 
कृतिः प्रतीयते। सम्पद्यत इति हि साधनं युष्मदथेः, सव्यापारं रती 
यत इति तस्य फरवत्तायाः विकारान्तरमनुषञ्यते। तथा च युष्मद 
स्तद्धिपरीतमस्मदथमावमापद्यत इति विज्ञायेत । तस्मादयुष्मदथेस्य 
प्रकृतेः सम्पद्यमानत्वसंप्रत्ययाये प्रथम पएवान्न पुरुषो न्याय्यः ॥११4॥ 

विपरीताथेड्त्तत्व मेव व्याचष्ठे 
त्वमन्यो भवतीत्येषा तत्र स्यासरिकल्पना । 
राज्ञा भयत्वपरापने यथा तदरद्तिभतेत् ॥ १९१९ ॥ | 
यथा राजा सम्पद्य इव्युक्तं राजाथस्य प्रृते युष्मद्थस्या- 

ख्यातपदेन प्रत्यायनात् सब्यापारस्य स्वाथविपरीतश्रत्यमाबेन सम्य 
त्तिक्रियाकन्तत्व प्रतीयते । तथा त्वद्धवसव्युक्त$न्यावस्थास्राधने यु 

ष्मद्थंस्य कवैत्वाव्रसायात् विवक्षितो ऽथा ऽयुष्मद थस्य युष्मदथंता- 
पात्तरखुश्चणो न प्रतायतात तत्सम्प्रत्ययाथ प्रथमपुरुषो ज्यायान् ॥ 
न ह्यन्यदभिधित्सन्नन्यद भिदधातीत्थम्, सुवणेपिण्डः कुण्डले भव- 
त इत्यत्र तु विकारस्यापि कतेत्वम् । कुण्डले खुणोपिण्डात्मत 
परिणमेते इति विपरीताथेवृत्तित्वं न भवनि । भवतो कन्तेरवदयं 
कारा पेक्षामावात् । च्चिविषय एव हि कलतुरवरदयं बविकारान्तरावेश्च 
कथ्यते । यस्मास्प्रङतिविवक्षायां द्विविधीयते तेनाटमना च लिद्धा 
कृतिरिति बिकाररूपा साध्यमाना खव्यापारा विदि्टविकारः 
निवृ्तिप्रतिपत्तये विकारशब्दाभिघेया कत्ता न्याय्या । चज्यन्तस्यं 
क्रियायोगे गतिसंज्ञविधानात्। गतेः क्रियावियेषणत्वात् । अस्वं 

नि 
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नेन कनोत्चायोगात् प्रङृनेरेव कतेत्वमुचितं विकारङूपगतिसंज्च 
ब्ान्ताख्यविशेष्णाविशिष्टायां क्रियायाम् । त्वद्भवति सङ्खाभवन्ति 
ह्णा इति वाक्ये तु तस्य प्रतिविरतो ख शब्दे नोपादानाद्- 
7विवक्षं गुणप्रधानमावात् उभयोः कतृत्वनियमः । तथा हि 
दा चित्प्रतेर्निजमेव तक्रं सम्पदौ व्यापृतं प्राधान्येन विवश्षिनं 
वति। कडा चित् समारोपितातेकाररूपमपर । तद्यथा महद्भूतश्चन्द्रम। 
त्यत्रामहदथप्ररङूतिरूपस्य कतृत्वात् सपत्र महत्श्देन बिकार- 
चिना विधीयत हानि गौीणत्वान्महद् स्यात्वं न मवकीत्युरूम् ।म- 
द्भता ब्राह्मणीत्यत्न तु विकारस्थेव महदथैस्य भावित्वेन कठृत- 
7 विवक्षितत्वात् समानाधिकरणलक्षणो भवदेव पुवद्भाव 
स्युक्तम ॥ १९१९ ॥ 

गतमानुषङ्किकम । इदमिदानीं वक्तव्यम् । प्रागन्यतः श्क- 
्मादिव्यादिना सवतन्तयं व्याख्यातं तच्च प्रयोज्पकनुनोपपथते। 
१ हि करणादिबत् प्रयोज्कञ्यापारे न्यग्मवन्न स्वतन््रः सद्यपि ख- 
यापारे स््रातन्डये । ततश्च स्वा तन्यनिवन्धना कतृसंञ्चान स्यादस्येति 
च यत्योद्नं देवदत्तेन यज्ञदत्त इत्यन्न देवसास्योज्यकतुस्तुनाया 
स्यात् । तथा च वात्तिकम् । सखतन्त्रस्थ कतै संज्ञायां देतुमत्युपस- 

्यानमस्वतन्त्रत्वादिति। हेतुः प्रयोजकः तद्वति प्रपोज्य-इत्यथैः। हेतु 
ज्ञायास्त्वध्येषणे स्यद्धिश्यो यत्र नियुञ्यमानस्पापि ख।तन्त्रया- 
पायात् तव्पयोजज्घत्वे न विरुध्यते इति देतमतीत्यु पलक्षण युक्तम् । 
बरत्र परिदारवाक्यं, न वा स्वातन््यादिति । स्वव्यापारे ऽस्त्येव 
योज्यस्य स््ातन्ड्यमिति सिद्धा कठेसंज्ञा । न न्वेवङ्करणादीना- 
पि स्यात् । नेतदस्नि । तेषां यथाद्ं करणादिसंज्ञाविधाना- 
 । प्रयोज्यस्य तु न कदा चिदन्या संज्ञाक्तेति कतैसंक्ञेव । 
व स्थिते प्रयाोजकायच्तत्वात् प्रयोञ्यगप्रद्र्तेः कथं खातन्त्यमि- 
पाश्ो'पपादयति 7 ~ 

सम्भाकना कया्चङ्ः कतवलन समात्रतः 1 

क्रियायामात्मसाध्यायां साधनानां प्रयोजकः ॥ १२० ॥ 
भरयोगपात्र न्यरभावें स्वातन्त्यादेब निश्चितः । 
अविशिष्टो भवत्यन्ये; स्वतन्त्रमुक्त पशये: ॥ १२९ ॥ 
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यस्तावदर्रहृतक्रिग्रः प्रधोज्यः सो ऽयेभितक्रियासामथ्यै 
पव प्रयुञ्यते । अन्यथा प्रयोग एव न स्यात् । न ह्यशक्तः कस्यां ् 
क्रिथायां केन चिद्धनेयुञ्यते सचतसा । ततश्चावधूनश्क्तः स- 
स्भावितक्रियः कर्तैव खतन्त्रो विनियुज्यते । यो ऽप्यात्मसराध्यायं 
क्रियायां भ्रडृत्तःः सव्यापारः करणादिकारककायश्रयाज्ञनमर 
परचत्तक्रियः सन् प्रयुज्यते विरमाश्यायां मा विरंसीदिति बुध्या 
खा $पि स्वतन्त्रः क्तव प्रयोज्यः, खव्य।पारस्नातन्तयादेचव च प्रयो 
गमात्ने भ्रयोजकपरेषात् न्यम्माचमायत्ततां विनिश्चितः प्राप्तः । क्रिया 
सिद्धये हि पेषः । एवं च क्रिया सिध्यति। यदि नक 
यागलक्षणं स्वातन्त्रयं प्रयोज्यः प्रतिपद्यते नान्यथति नं प्रयोगे 
स्वा तन्त्यं विरुध्यते । व्रिषयमद'च प्रयागे पारलन्त्ं स्वव्यापरे 

स्वातन्यमिति । उपे एवं च स्वव्यापारे स्वतन्छर्थ॑ः धयान पार 

तन््यस्य । पवमन्यप्रयोज्यतय। स्वाधीनतवा निश्िनेरपरेः समानः, 
स्वतन््ः. प्रयोज्यःलिद्धः। तदुक्तं वात्तिके । इतरथा दयाज्कत्वेलयविं 
कारयतीतिस्यन्न कुवन्तीतिति चत खतन्त्र दाते । उदंसनिस्याप्यस्या~ 
श्यक्तघ्य प्रयोगानु पपत्तेः । सम्मावितखातन्त्रय एव ब्रयोञ्व इत्यथः ॥ 
येषं स्वतन्तनस्य प्रयोजको देतुरियव स्रभ्यापारे स्वतन््ाणां क~ 
रणादीनामपि प्रयोजकस्य भ्रषोज्यस्य कतः देतुसज्ञाप्रङ्गः। भवतु 
को दोष इति, देतुविषय एव प्रेषो धात्वर्थं ऽन्तंमेवेत् फलाथेव्वात् 
कठ मावनाया धात्वथेस्य कमेणशञ्च तया संस्पशोते । अकमेकत्वावें 
विष्रयेषु क।रणददिविषयो नियोगो वस्तुतः खन्नण्यनवधास्ति इ 
ति तस्परल्यायनाय णिजुत्पद्यते । शब्दादिङ्धिष्टसाधयक्रियभिवनाः 
भावो गम्यते। नतु करणादीनां प्रवणत्वम् । किंच प्रयोर्यस्याषि 
देतसंज्ञायां तत्प्रयाजक इति तच्छददेन स्वतन्त्रय प्रघ्यवमरो ऽन 
यकः. । करणादिप्रयोजक्षव्याघ्रत्तये हि सः । तस्यारि तु करणादौ 
स्वव्यापारस्वातक्तयाश्रयेण प्रयोजकस्य हेतुसंज्ञायासनथेकः प्रलय 
वमशेः । किं च देतुसंजञेवानिका । कतृमाज्स्ये्र तस्य 
कतमति गिजिल्येवास्तु । तथा च भीस्म्योर्देतुभये भियो हेतुभये 
षुक् विभेतेर्हेतुभय इति अत्र कतृभथय इति कवचने ऽनिष्टं स्यात् ॥ 

तस्मात्स्वतन््स्य प्रयोजक हति करणादिप्रयोजकस्य हेतुखंज्ञाव्यु- 
दासे प्रयतनीयम् । भत्रोच््रते। तस्य प्रयोजक इति सवेगाम्नाुभवाः 
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क्तृमेक्ञस्य स्वेतन्बस्य परमशौदप्रतिरब्धकरवेसंज्ञानां कर- 
ष्दीनां प्रयोजकस्य हेतुखज्ञा न । तथा हि स्वव्यापारे स्वतन्त्र- 

$पि करणादेः प्रधानव्यापारे पारतन्त्यात् कतृसेक्षा न भव- 
। । स्वतन्त्श्चुतिसामथ्यात्तु विप्रं सामथ्यै विवक्षितम् ! करणा- 
नां त्वनुपकुवाणानां कारकत्वायोगात् तद्न्यथानु पपस्यानुमीयमा- 
स्वच्यापारे स्वातन्त्यं यदि परं कारकसंज्ञायामुपयुज्येत। नतु 
तै संज्ञायां, प्रधानविनिंयोगेनासिभू तत्वात् प्रकृष्टस्य स्वातन्त्यस्या- 
तरात् । नतश्च न ते कत्तोरः सन्तः प्रेष्यन्ते । प्रयोज्यस्तु प्रयुक्तो ऽपि 
घनान्त रविनियोकतृत्वलक्षणं प्रङूएटसाधनत्वं तैव त्यजतीति 
चैथा ऽस्त कर्तैव प्रयुज्यते । अत पवोक्तं कतृत्वेन समित इति । 
नेन भाविना वा सस्माउ्यमानन बुद्धयामि संहतेन कतृत्वनेति सि- 
मिष्टम् ॥ १२०॥ २२९ ॥ 
उक्तमिदं प्रयोगमात्रे न्यग्भावः स्वातन्त्यादेव निश्चित इति तद्पि 

| नास्तीदयाह् । 

निभित्तेभ्यः परवतेन्ते स्वै एव खभूतये । 
नि कक [३ (अ ® 

आमप्रायानुरध ऽपि खायस्यव प्रासरद्धय ॥ ९२२॥ 

स्वाथलिष्सय। सवैः प्रवत्तमानः पराधीनतां प्रबरत्तौ नापा- 
धति । केवलं कस्य चिच्परशृत्तिः कस्य चिद थसिद्धये ऽप्यङ्कमे- 

चता श्रत्यादिः स्वाम्याद्याश्ाया न प्रवत्तते इति न प्रयोज्यता कथ्यते। 
्वैशनिमित्ता हि रष्यानां प्रचत्तिः स्वाथसाधना । वीतरागाणा- 
पि परेपकारात्प्रहृत्तेः । परथसम्पादनमेव स्वाथैः फलदणटलक्ष- 
त्वात्तस्य । तदेतद्धाभ्ये $भिहितं सर्वं इमे स्वभूत्य्थं यतन्ते नेह 
श्चित्ग्ये ऽचु ग्रहीतव्य इति । स्वश्च प्रवत्तमानेषु कः प्रयोज्या 
त बोध्रे सखमाधानमप्युक्तं यदभिप्रायषु सजत इति प्रयोजका- 
प्राया क्रिया सम्पादनान्तस्तदथः। फलाभेसन्धानेन पवत्तमानो 
प प्रयोज्यः साधयल्येव । एवं च कृत्वा हेतुमति चेत्यत्रोपसङ्क्या- 
नि प्रत्याख्यातानि। न वा सामान्यङृद्धेतुतो ह्यविशिटर्मितिस्वर- 
प्रञञत्तित्वात्।सूयेस्य मादिष्मलयामुद्धमनं कस्याभिप्रेतं काकताटीया 
स्पन्नमित्यभिध्रायाजुवणेनात् सूयः प्रयोज्यो मवतीद्यादिना पू 
वर समधितम्। अ चतनविषये ऽपि तर्द भिक्षा बासयतीदयादौ दासा 
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यानु कूटयाभिप्रायाध्यारोपात् प्रयोजकत्वसमथनाय पवं योग्यतामा- 
जेण निमित्तमात्रहेतुभरयोजक शव्युक्तम । निमित्तेभ्य इति वार्सिके- 
प्युक्तं हेतुनिरदेशश्च निमित्तमान्नं भिक्षाविषद् शनादिदयवं सति 
न विचारः कत्तव्य: ॥ १२२॥ 

इति भतिराजतनयहेलारा जते प्रकीणे- 
प्रकाशे कत्रधिका।रः। । 
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कर्तेव प्रयोजकः सन् हेतरिति कतुविचारानन्तरं हेतुं वि- 
श्यति । 

म्रषणाध्येषणे कुवस्तत्मथानि बाचरन् । 
कर्तेव विहितां शाखे हेतुसंज्ञां पपदते ॥ ९ ॥ 

क्ञापुरःसरा व्यापारणा प्रेषण, नरूष्टावेषरयो नियोग रन्यथः । यत्पु 
-$यर्हितं ञ्यापारयति तदध्येषणं, अभ्य्हिंताचरषयं प्रवोधनाभित्य- 
। तत्समथोनि भ्रयोज्यक्रियासम्पत््यनुकूलानि चान । अयमेव 
मुख्यः प्रयोजकव्यापारः, यत्प्रयोज्यक्रियासम्पत्तिसमथोचरणं 

पकर्वाद् भिश्चादिष्वपि भवति । अस्यैव निङूष्टोत्छृष्टविषयतया 
णाध्येषणरूपेया प्रविभागः।तथा च गोबली वदंन्यायेन तद्धिटक्षणं 
समथो चरणं भिक्चाविषयमत्राभिग्रेतम् । व्यवहारभेदामेदेनेषामुपा- 
नम्।यथ त्वभिप्रायाञुविधानं प्रयोज्यत्वमुक्तं, तथा स्वाभिप्रायप्रका- 
# प्रयोजकत्वमिति तत्समथचरणमेव । सवत्र प्रयोजकव्यापारः 
नवेति तत्प्रयोजको हेतुश्च ति सेज्ञासमावेरा्यं चकारं व्याचष्टे । अ- 
ति चकारे तदजेकसज्ञाधिकारात् कतसनज्ञानस्यादिति समावेशार्थं 
रौ।तवुक्तं वात्तिके, कते संज्ञायां प्रयोज्यस्य प्रहणामिति। विदितां चा 
। इति । भ्देश्चे खस्यव ग्रहां ऊातरमत्तया तथा स्यादिलय्थः । 
खस्राधनयोग्याः पदाथा टि खोकको हतुद्रज्यादि विष्यः । तस्या- 

यं विरशषः । क्रियावेषयत्वन कारक हतुः प्रयोज्यप्रयोज्ञक्ः। अन 
वर कारकत्वनिबन्धनः प्रेषणादिः स्वञ्यापारोऽस्य निदिष्टः । तत्र हे- 
प्रति च, भियो हेतुभय, इत्यत्र ऊात्रेमस्य हताग्रहगाम।तृतीयाविधौ 
हेताविद्यत्न प्रयोजके कतृत्वदेव तृनीयसिद्धरीकिकस्य हेतोग्र- 
एम। पञ्चमीतिधावप्यकन्तरीति परि भाषितः पयुदस्यने।लक्षणहेत्वो 
याया इत्यत्रापि प्रयोज्यस्य कारकत्वात् क्रियायोगान्याभचारात् 
ज्ाषगासामथ्यांत दव्यगुणक्रियाविषयत्वन सम्भवव्यभिचाराश्यां 
कक पव देतुगरृह्यते।तथा धात्वधिकारा्च।न हि धातुः साधनरूपे 
तो वत्तंने।पएचं हेतुदेतुमतोिंङिव्यव्रापि हतो धौत्वथाव शषात् साध 
स्य च धात्वथत्वाभावात् खोकिक पवहंतुः+कृञे देतु ताच्डीट्यानुरो- 
पेभ्विव्यत्रापि न प्रयाजको हतुः । तत्र णज्विधानाद् । कड इतिच 
जर हि तनिर्दे शात्तनात्र कत्वा प्राप्तस्य कतुर्किको हेतर्बिदरेषणम् । 

३३ 



२५८ सटाके चाक्यपदीये । 

तन च विरोधाभावान्न निबन्धने कन्त ॥ योग्यतारूपेणीव च छृद्धिः 
कत्तुरभिधानान्निमित्तमात्रे हेतुरुषा दीयमानो विशेषर्णं पुनः शुने. 
र्रधारणं प्रकल्पयति, हैतुरेःात । तनात्याभ्चारकारणं विद्याय 
प्रश्तिष्ु प्रतिपादितं भर्वति। एने चान्न हेत्वादयः कतृ विदोषध्रतीति 
सामथ्योत् गम्यमानाः परम्परया पदाथौ पत्र। अन्यथा वाक्याच 
स्थायां प्र्तीयमानाः पद्।वधिकस्य व्याख्याङ्कस्य निमित्तभावं नो 
युः । दष प्रेषातिसर्गेन्यादिसू्रकारेण ममुश्चित। लडिति पेषे श 
रो विंध्रानाद्विकल्पभ्रसङ्कः इति भाप्ये चोदितम् । प्रच्छतु मा भवान 
अनुयुङ्क्तां मा भवानिल्यत्र णच कस्माज्ञ भकनीनि । आत्म निर्दे शनै 
प्रय्राजकराथित प्ररं दराधनू [णचः प्रान पररपुस्णाततीति। अन्न ष 
रिहारो भाष्ये ऽभिंहतः, अक्रतृत्वात् इति। स्वतन्त्रस्य कतुः प्रयोजकौ 
हतुरान तस्य कतुट~भात्रत्तल्ध्याज्कस्य हतुसज्ञाभवात्तः 

दचापार भषे णज्ञ न भवनीष्यथः । च।द्कस्तु कालादेः व्रहनाद्यः 
दानस्य प्रये।ज्यत्वात्धरचत्तस्ण च नियोगानथकयात्सम्भ।वितक्रियत्वेने 
कत्त: प्रेषणमिदमिव्याञादु्ःह । कि च मोवतमानाया एव क्रं 
यायाः कला भवितव्यं न भूतमाचिष्यत्काराया इति । अत्रोक्तं 
ग्मभिम्नम्बन्ध्रस्तत्र क्रियन इनि । सामथय सम्भाच्तो भूनमविष्य 
कऋयाचषय [क्रयाक्रारक्तणातः। तत्र च कङाच्चषय व 

स्नम्भाव्यन इति क्रियायां कना मवति प्रयुज्यते । न स्वपर; रयां 
ठरापारविषयः प्रयाजकव्यापारोऽस्ति । अनन्तरं भाष्यम् । यद्यक् 
कथं प्रत्ययेनोच्यते इति । अस्योत्तरे कथमस्ति न पृच्छति वतेतं 
इति । तदुक्तं, अभिसम्बन्धस्त्र क्रियते इमां क्रियां कुर्विति । अन 
रमुक्तं कत्रापि तद्यभिसम्बन्धः क्रियते । अस्यां क्रियायां कत्ता म 
नि। नथा च यथान्न सम्प्रल्यपृच्छव्यपि पृच्छिक्रियाभिसन्धानेन पृच्छ 
धोतुबेनेते, तथा तत्कत्राप्यभिसम्बन्धात्कतृप्रलययो खोरि क्रियत इ 
कल्पि नद्यानिसम्बन्धः क्रियत इत्युक्तम् । एवं वदता माष्यक।रं 
सम्प्रत्यकतेत्वाद्त्र णिज् न भवति इत्युक्तं भवति। तथा ।हे नवमेवां 
स्याधीयमानकवेत्वं न तु विद्यमानम् । क्रियायां कत्ता भवेति त्रेष्यं 
तनतुकर्तव सन् । तेन कतैः सतः प्रैषः । प्रयोजकसमवायात् णि 
स्विष्रयो लाटप्रल्ययस्तु कज्ोदिषु विधीयते । धात्वर्थो पारस्तु त 
्रप्यः। स च न धातुप्रलययचाच्यः, अपि तु सामथौत्करतैव प्रयोजकं 



तृनीयक्राण्डम)। २८५९. 

तिष्ठत इति तद्धमः मेषो $वनिष्ठमानो भ्रातुप्रत्ययेन नियनकालनतया- 
[बतिष्ठते । तथा च सम्प्रल्यपृच्छत्य।पे पृच्छत्विति प्रयग: । णिचस्तु 
घो वाच्य इति शब्दोपादानत्वादाभिधयधरमो मनन् नियतक।लांभ- 
यिनां प्रत्ययेन लडादिना काटनियमेन।वच्छियते। शब्देन हि ण्य- 
वुत्पन्नेन कतेवाचना लकारेण तृज।दिनोपात्ता यः: कत्ता प्रय 
कस्तस्य सम्बन्धी प्रतीयनऽसावत्यभिधेयधमः । दिविध द्यः 
खे व्याख्यानाङ्गमाकनोपाध्रायते । कञ्चित्प्रयाक्तृध्र्मो यथा द 
बादरोदेष्यासुयाकुत्सनादः । अन्यः प्रतिपाद्यधमः । तत्रायं लो 
विषयः प्रष् आवाध्रादिवत् प्रयोक्त धम इ्त्याभिधेयधमेत्वाद् व्या 
तः ॥ ९२ ॥ 

तदे तत्तात्पर्येण प्रतिपादयति। 
® (9 , _ च द्रव्यमात्रस्य तु पेषे प्र्छय।देर्लोद् बिधीयते । 

सक्रियस्य भरयोगस्तु षदा स विषयो शिचः॥२॥ 

भङ्त्तक्रियस्य द्रव्यमात्रस्याप्रतिखब्धकतोमावस्य क्तैत्वार्थ 
ब भरेषे द्योल्ये खोड पदि इयते । पृच्छ युयुञ्यदेधोतोः परः प्रत्ययः 
जादिक।रकं वाच्य । प्रचरत्तक्रयस्य तु विरामाश्ड्यां मः विर 

रित्याभेसन्धाय कत्तुरेव स्वनन्त्रस्य प्रयाजकदतुव्याप।रे णि- 
चक उपदिश्यते । प्रत्ययाथविशेषणपक्षो ह हेतुमति चत्यत्र 
द्धान्तितः । तथा च व।त्तिकं हतुमनतीति कारकोपादानं प्रल्य- 

रि्रहाथेमिति । तदेवं णिज्ल)डत्राच्यनया धमेमद्ाल्लोड़ावषय- 
द्योतकत्वन प्रयोक्तृ ध्मत्वेन च भदादन पव तु शब्दद्भयेन पर- 

रस्य शाब्दः पूवस्मादपरूष्य सक्रियस्येव्यनन सम्बध्रनीयः । पृ 
मा भवानित्यादो न प्रेषकतुबाचकः कश्चाद्वद्यते | केवलमुश्चा- 
पेतेव क्तो सामथ्यत्प्रतीयते इत्यभिघयम।त्रपरेषात् प्रय)क्त्- 
त्वेनाबाधादवत् प्रीयते प्रेषो न त्वस्य वाचकः कथिदस्ति) 

दे तर््यवमनयोः प्रेषयोः स्फुटो मदः कथं भाष्य चादनं दह~ 
स्मान्न णिज् भवति पृछतु मा भवानिति । लखोकनव्यवदहारमा्श्रग- 
। ऽये चरिभागः कृत इति प्रेषमात्रं समानं मत्रा पू्चैपश्चः॥२॥ 

गतमेतत्, इह प्रयोज्यस्य प्रेषणाध्येषण।दिना सर्वस्य प्रयो- 
ज्यापारेणाप्यमानत्वात् कमसज्ञःप्रसङ् इत्यादाय । 



२६० सरीके चाकषयपदीये। 

गुणक्रिार्था खातन्ञवासेषणे कमरा गतः । 

नियमात्कमरसङ्ायाः स्वधर्मेणाभिधीयते ॥ ३॥ 

स्वतन्ध्रं नाम परित्यजन्नेव प्रयोज्यः ह 
 शाधीन्ये प्रातपद्यते। न ह्यस्य प्रयोजकेन स्वातन्त्र्यखण्डना क्रिय 
इत्युक्तम् । इतरथा ह्यकुबेन्नपि कारयतीति स्यादिति । तथा च 
ऽपि स्वव्यापारे स्वातन्तरयात्कवैखन्ञा भवत्येव । कमेखंज्ञा तु प्रेषे 
स्यमानत्वात् गतिबुद्धद्यादिना नियमिता । गत्यादिधातुद्धिषय 
प्रयोज्यः कर्मसंज्ञो नान्यत्रेति पाचयत्योदनं देवदत्तो य 
नेदयादौ स्वधर्मेण करत्वेन प्रयोज्योऽभिधीयते इत्यर्थः ॥ 

नु च प्रैष पव काये प्रयुङ्क्तेन तु गुणशक्तिरिति प्रागेव भ्र 
तिपादितम । तन्न धातुखाच्यः प्रयोज्यव्यापारो ण्थथीविचे | 
धानं, प्रयोजकन्यापारस्तु णञ्वाच्यः प्रधानम् ।प्ररुयथा वच्छिन्नत्वा- 
दि प्रत्ययाः सर्वत्रैव प्रधानं, प्ररृतिभ्रत्यय प्रत्ययार्थं सह चरत इति| 
अतश्चात्र प्रयोजकव्या पारस्य प्राघान्यात्तद पेशष्यकमेशाकिरेव स्वकायं 
भ्रापयति । न तु स्वव्यापारविषया कवैशक्तिस्तथौदनस्य विक्टत्तौ 
स्वातन्त्र्ये ऽपि न कृस्ना अपि तु विङ्कदनेन देवदत्तव्यापारेणे 
प्सिततमचस्वात् क्मेसंक्ञेव पचत्योदनमिति । तदेवमन्रोभयप्रसङ्ञा- 
मावे विप्रातिबेधामावात् कतृसज्ञाप्राप्टया सिद्धैव गलयादिविषयेऽि 
कर्मसक्ञेति नियमार्थं आरम्भः। तथा च पचत्यादिविषये नियमेन 
प्रधानकार्य प्रसारिते निःप्रतिपक्ष गुणक्रिथायाः स्वातन्त्यं ख 
कलत संज्ञां प्रवतेयव्येवेति सिद्धम ॥ ३ ॥ | 

प्रयोजको देतुरित्युकू कमेगश्चारि फलभूनस्य क्रियां प्रलय 
स्त्येव प्रयोजकत्वमिति तस्यापि हेतुत्व्रसङ्ग शत्या शङ्य देतु 
णोर्जदं ददायति ॥ 

क्रियायाः पेरकं कमे हेतुः कत्तं; प्रयोजकः ॥ 
कर्मायों च क्रियोत्पत्तिः संस्कारप्रतिपत्तिभिः ॥ २ ॥ 
निशतिविकारप्रतिपत्तिभियेथाक्रमं निवेल्यादि त्रिविधं 8 

सम्पादकत्वात क्रियाफलम् । कमोत्मसखम्पच्य्ं क्रियां भ्रयुङ्कते हेतुः 
पुनः क्रियार्थी स।भरनविनियोगे कतारं भुङ्क्ते न तु साश्चात् क्रिय 
तत्परि गय हि कठः प्रञ्ञात्तः। तस्य कतुः प्रयोजक इति वर 



| तृनीयकाण्डम् | २६१ 

द्विश्रविषयत्वादधेतुकभणोः प्रयोजकत्वस्य स्वरूपभेदः स्फुर इ 
व्यथः । स्वशब्दो हेतो यस्मावृत्पत्यादिभिरुपकारात् क्रिया 
कमोथो ततः कमे क्रियायाः प्रयोजकम् । यदृ यद्यं तन्स्य प्रयोज- 
कमिति व्यपदिश्यते । तवुदे शेन तत्पषृत्तः । कारकान्तराणि तु क्रि- 
थाथानिन तु तदथा क्रियेति न तानि तस्याः प्रयोज्कानि। नहि 
करणा द्ययेत्वमवसितात्रिचारो हेतुः ॥ ४॥ 

इति भूतिराजतनयदहेलाराजकृते भ्रकी्णैप्रकाये 
साधनसमुदशे हेत्वथिकारः। 

"द ग" = रे 
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विभक्तिविधानक्रमेणा स्वाधनानां विचारे वृनीय् करि 
निर्णति चतुथ्येथे सम्प्रदानं विचारयितुमाह । 

अनिराकरणात्कचैस्त्यागाङ्गं क्मेगेष्सितम् । 
प्ररणातुर्मातभ्यां बा लभते सम्पदानताम् ॥ * ॥ 

अन्वथत्वात्सम्प्रदानशब्दस्य दयागाङ्कमिति टखक्षणलाभः 
व्यागो दानं दायमानस्य स्वत्वनिन्नस्या परस्वत्वापादनं। तत्र चाड 
निमित्तकारणमिलयथः । तथा च कर्मणा र्मभिग्रैनीति लक्षणाः 
परिग्रह एव द्यागः कथं कारकविरोषरूपं ल भने इत्याशङ्य कारक 
त्वनिवन्धनं व्यापारं क्रियासिद्धौ निदिशति। अनिराकरणादिव्यादि 
ना। उच्यते । तद भिप्रायेणीव ल्यागाच्तदेवं विधत्यागा ङ्क, स चोपाध्य। 
यः तदमिसम्बन्ध्यमानं न निराकरोति, नापि तस्यक्रतुमो त्याक्षीरि 
ति निराकरणे क्रियते। यादे हि निराकुयात् ्याग पव सम्पद 
त । परस्वत्वापत्तिपयंतत्त्रात्तस्याचुमन्यते च दीयमानं क्था दीय 

मानं न निराकरोति । बट्यादिदेवताद्ीनि तदविक्रियायां वा पूवष 
ऽवदाने प्रेरणमभ्यथंतया दनि प्रवतंमानमपि सम्प्रदानन्यापारः।तथ 
च त्यागोपकारित्वात द्यागाङ्ख भवत्येव कारके सम्प्रदानम् |; 

जु च दानस्य तदथत्वात्तादर्थ्ये चतुर्धोध्रयोगात् किमथ समभ्प्रदानसं 
ज्ञा । मेतन्याय्यम् । दानक्रिया्थ ।ह सम्प्रदानं न तु दानक्रिया तदर्थं 
कारकाणां क्रियाथेत्वात्सम्प्द्ानाथे तु दीयमानं कर्मेति वाक्यां 
भूताया द्ानक्रियाया अतादथ्यौत्तादर्थ्यं चतुथ्यौ अप्राप्तौ तं 
दथौ संज्ञा न्याय्या। रजकस्य वखं ददाति, न्नतः प्रं ददातील्या 
द्यत तदर्थो नास्ति।यारहिखतेन च हानात्मकेन ममताविद्धेदस्या 
श्चेपादेव परोपकरारत्वोपयोगाभिसन्वघेन परस्वत्वापादनमपि स्कीङ्ख 
त अव्र च तदमाच इति मोणोऽयं ददातेः प्रयोगः । तत् देवताविषरै 
तु दाने दातुः अस्वामिकत्वसङ्कस्पे विद्यते एव्र । पवमरोचक्षि 
$न्नं ददाती्यादौ । उपयोगामावस्तु शानच् । शद्राय मतिं दद्।नी 
त्यज्रापि मतिसंतानस्यापक्रामनो.ऽस्त्येव परोपयोगः । तथा चो 
पाध्यायादागमयतीत्यध्ययनसन्तानस्यापक्रामतो भवत्यपादानसुपा 
ध्यायः । मतिसखन्तानस्य चे कदे रास्त्यञ्यमान इति स्वत्वनिच्रस्य परं 
स्वत्वापादनलक्षणो मुख्य पव ददाल्यथेः । अन्ये तु मतेः दानस् 
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कवन्धानवगमाद्वोण त्याहुः । कन्यां ददातीति जन्यजनकभावा- 
्यापकत्वाद्।प स्वस्वामिसम्बधस्य निडत्तेमुख्य एव ददात्यथेः । ख- 
ण्डकोपाध्यायस्तस्मे चपेटां ददातीत्यादौ वस्तुनो $सत्यपि च- 
वेर।दिस्वम्ये तवुपकारितया दातुः खामित्वाभिसन्धिरस्त्येव । य- 
चाग प्रतिक्रूलरूपत्व'चपेट'यास्तदानीमरुरयागो नास्ति तथा ऽपिफ- 
द्ध । रेणास्त्यव परोपयागित्वभ । चपरासहत् शाखराभ्यासयोग- 
चात फलाव्याप्तेः । सरजिरस्मायविरशेषेण)पदिष्ट इति तु तादर्थ्य 

तुर्थी । अविज्घषण गणपिता म्बुजम।जकखब्दाथो ऽपि भविष्यती- 
यथः ॥ ९॥ 

तदेवं प्रथमं सम्प्रदानं व्याख्यातम् । इदानीसुत्तरं व्याख्या- 
तुमाह । 

हेतुत कमेसज्ञायां रोषते वापि कारकम् । 
रुच्यथोदिषु शास्रेण सम्परदानाख्यमुच्यते ॥ २ ॥ 

यथा सज्ञान्तरपूवकं कमे प्रागुक्तं तथेदमपि सम्प्रदानम- 
यपूवेकं शाख रुच्यर्थानां प्रीयमाण इत्यादिना व्याख्यातम् । तथा 
ह देवदत्ताय रोचते मोदक इत्यत्रान्यकक्तकाभिलापों रुच्यथ इत्य- 
बल्छावविषवभ।वमापद्यमानं मादक देवदत्तः प्रयुङ्क्त लौल्यात्त- 
दालुगण्थमाचरंतीति हतुसंज्ञायां प्रयोजकस्य देवत्तस्य प्राप्तायां स- 
अदानसेज्ञा कथ्यते । तथा हह हेतुसंज्ञा मातरे णिचोऽमावाद्धतुसम- 
यन्या द्वितीयस्याः क्रियायाश्च प्रतीनर्मोदकः स्वक्रियायां धातु- 
च्यायां कत्तो भवति न कम । रोचते मोदकः। हेतु संज्ञा सान्नयुक्ता- 
।: कत्रसज्ञाया अपि देवदत्तस्य घाधनात्कत्तः क्रिययप्सिततमत्वा- 
[तरात् । स्वातन्त्योपलश्चणाथायामापि कवृश्चुतो स्रा्थाद्धीयत इति 
५५ तत्र मरेत्तदाश्रपं कमेत्व, यथा हीयन इति ज्ञान शाब्दोपात्त 
7 ऽथेस्यति तदाश्रयावधिकस्य कमेमंज्ञा । इह तु शब्दोपात्तायां मो- 
कक्रियायां रोचन इत्यस्मान्न देवदत्तस्य स््रातन्य्यं प्रतायत । स्वा 
न्यस्य कारकमात्रविष्रयत्वात् कवश्ुनिरनार्थेकः स्यात् । यदा 
| देवदत्ताय रोचते मोदक इत्ययमर्थो द्चदत्तं मादकः प्रण- 
ति त्तथा च प्रीयमाण इति संज्ञविशोषणं तदा क्मसंनायां प्राप्ना- 
गं सम्प्रदानसंज्ञारम्भः। घातारथोन्तर हि इक्ठो सकर्मकत्वम् | पवं 
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देवदत्ताय श्छाघते इति गुणोत्कर्षण देवदत्तः शंस्यमानगुणवत्तयां 
समथोच्रणादध्यारोपितप्रयोजक्रभावो हेतुसक्ञः श्रातो गृ 

ख्याने वा ज्ञापायतमिष्टो श्ञानेनाप्यमानत्वात् कमसश्च इति छाघ- 

न्हुरङ्व्याद्ना सम्प्रदानसंक्ञः कथ्यते । एवं होतिप्रश्रतीनां यथायं 

वाच्यम् । होतिप्रभूतयो द्यत्र स्वाथापसजनज्ञापनवचनत्वात्सक 
मकाः । तथाच क्षीप्स्यमान हति संक्ञिविरोषणमुपात्तम् । देवदत्त 
छातं धारयनीति स्वरूपे $वतिष्ठमानं शतमवश्यापयलयधमर्णो धा- 
रयति। अन्नात्तमर्णो देवदत्ता दानक्रियाद्वारेण निमित्तं धारणस्य। 
यतो भमो ददाति रातं न च तजन ददातक्रिया रयत इत्य 
मागाक्रियाविषये ऽत्र कारका षष्ठयां प्राप्तायां धारेरूचमण-, 

हात सम्परदानसंज्ञा। यथासम्भवामति हेत॒त्वादित्रयं प्राप्तमुच्यते 
त॒ प्रस्येकं। पुष्येभ्यःस्प्रहयतीनि पुष्पाणामीर्छततमत्वात्कमंसंज्ञाप्र 
सङ्ग उक्तः । वुद्यादो तु कम्प्रसज्ञाप्रसङ्कः। द्रोदस्यापकारत्वात्तद थां 
सकर्मकाः । पवमीप्योखुयाथौ अपि । देवदत्ताय राध्यतीक्चते इतिं 
तु दैवं पयौलोचयन्तं गणकं देवद त्तः प्रयुङ्क्त इति हेतुसंज्ञायां प्राः 
सायां राधीक्ष्योारेति सम्प्रदानता । देवदत्ताय गां प्रतिश्छणोतीत्यक्र 
त देवदत्तो य्या गां प्रतिज्ञानात् प्रयुङ्क्त इत दहेतसंज्ञायां पा 

प्रायां प्रत्याङ्भ्यां श्चुव इति सम्प्रदानता । पूवस्य हि धात्वथ 

याचनटलखफस्य देवदत्तः कत्ता भवन् प्रतिश्रवे $ज्खीकारे प्रयोजको अ 

धति!दोत्रे ऽनुगणाति प्रतिगरूणातीत्यत्रा $पि होतारं हौल्िता भोरला- 

यतीति देतक्रभमसज्ञाप्रसलङ्धः नुप्रतिगरणश्चति सम्प्रदानता । शाता 
परिकरीनो शनुच्रहीति साधकतमस्य परिक्रयो नियनकालर्स् 
सम्प्रदानता विकल्पेनोक्ता । तत्र रुच्यादिभ्वित्याईश्ब्दोपात्त 
सुज्ञानत्वात् क्मसंज्ञाप्रसङ्धो नोक्तः । विदोषाप्िवक्षाया अभावे च 
स्वतेव क्रियानिमित्तत्वाश्रयेण शेषत्वे प्रापे सम्प्रदानतोदाहा 
4 । वुद्यादपारगणनादकथतकमतात्र नास्ति । ननुच पुः 

मपि सभ्प्रद्नङ्ाख्रणेवोक्तं कमेणाभिप्रतीति, तत्कथमत्र सा 
णोनीति विशेष्यमणितिरूच्यते । अन्वथत्वात्सम्प्रदानदाब्दस्य लौ 
किकपव सम्प्रदानार्थः पूर्वमुक्तः । इह त॒ रुच्यर्थविषये तद् 
गोभावाच जब्डसस्कारमान्रप्रतिपादनाय चराखरारम्मसामर्ध्याव्छ 
वरदान. सुरत इत सखाय खाककमद्न दव्य व्याख्यति 
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ह साध्याय निगृह्यते, युद्धाय संनष्टाते, पत्ये शेते इव्यकमेकधात्- 
वषये कस्मणे ऽमावात्तेनाभिप्रेयमागास्य सम्प्रदानता न सिष्यती- 
े क्रियाग्रहणमपि कन्तेभ्यमिति वासिक ऽभिदहितम् । क्रिययाभिपे- 
माणस्य स्यात्सम्प्रदानसेज्ञा । पतद्धाष्ये प्रत्याख्यातं, क्रिया ऽपि क्रि- 
य।प्यमानत्वत्कृिमे कम । सष्याय निगद्यते इत्यादौ च कया क्रि- 
या क्रियाप्यमानेव्युक्तं सद् रनादिक्रियाधीनमेदेन धातुनाभि- 
[नात् ॥ २॥ 

कथममेदाश्चयः क्रियाकारकमावो युज्यते इति समथ॑यि- 
माह । ' 

भेदस्य च विवक्षायां पूर्वा पूर्वां क्रियां परति। 
परस्याङ्गस्य कमेत्वान्न क्रियाग्रहणं कृतम् ॥ ३॥ 

संद शैनप्राथेनाध्यवसायेराप्यमानत्वात् क्रियामेद्पेक्षयोतच्तरोच्तर 
ङ्गस्य ॒प्रधानक्रियाथेस्य कमत्वमविरुदधं पू्पू्क्रिययाष्यमा- 
त्वादिति क्रियाया आवि कम्मेतायां तयापि अभिखम्बध्यमानस्य 
त्रणेव सम्प्रदानता सिद्धेति क्रियाग्रहणं प्रस्याख्यातम्।ददाति क्- 
त्यय तु विशेषो नाङ्गीक्रियते । तदत्र धातुना प्रधार्नक्रथवोच्यत। 
7मध्येप्रापतास्तु संदशेनादयः, ततो भिन्ना इति क्रियाकारकमावोप- 
त्तः । तद्यथा । साथाद्धीयते इति प्रतीयमानं साथस्य खात- 
यै कमेत्वनिमित्तम् । यदि वा तादथ्यास्रधानक्रियाणां प्राप्तामेदा- 
| < ऽपिन सवेथेव भेद्तिरस्कार इत्यमेदाख्यका- 
जुभितप्रतीत्या कमेतोपपत्तिः ॥ ३॥ 

यचेवमोदनं पचतीत्यादावपि क्रियाकमेणाऽभिप्रेयमाणस्य स- 
नसेक्ञा स्यात् । ओदनादेः कमेसंज्ञा तु क्रियाकमेसु खावकाये- 

त आह ॥ 

क्रियाणां समुदाये तु यदेकत्वं विवक्षितम् । 

तदा कमे क्रियायोगात्स्वाख्ययेत्रो पचर्यते ॥ ४॥ 
सन्दशोनादिक्रियासमुरायः परस्परमङ्काङ्धिमावमनापन्नः स- 

क्षनया समुच्छीयमाणरूपोयदेकफलतवादमदेन धातुनाङ्गीक्रियते 
[ मेद निबन्धनस्य क्रियाकारकमभ।वस्याप्रतेतिरप्रतिबद्धकममावया 

२४ 
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क्रियया सम्बध्यमानमोदनादिकर्म खाख्यभ्रैव करिययेव्सिततमं निमिनः 
भूनय। कमेसंकज्ञथेव उ्यवदह्धियते न तु क्षम्परद् नसंश्चयेद्यथैः । समुश्वये- 
ना।भेधानाद ङ्गाङ्किमावामावात् क्रियाकमेरूपता नास्त्यत्र पक्षे ॥ ४॥ 

भद् विवक्षायां तदहि सम्प्रदानता स्यादित्याशचङ्याद । 

भेदाभेदविवक्षा च स्वभावेन व्यवस्थिता | ॥ 
तस्माद् गत्यथकभेते व्यभिचारो नदृश्यते॥५॥ 

टी किकप्रथीगः प्रसिद्ध इति तमुदिदयान्वाश्याने यथ) प्रयोग- 
भुपायपरेकदपनादानीयते मेद्ामेद् विवक्षे््थैः । पवे च गत्यर्थ॑क- 
मण दितीयाचतुथ्यौवपि उभवविवक्षाभ्रयेण सिद्धे इति 
नायस्तदारम्भेण । अन्यत्र मेदविवक्षानियमाद्चभिचारो ऽतिभ्रसङ्खो 
नास्ति ॥ ५॥ 

पतदे वा गमेन दैरवति। 

भक) कक ` प 

विकरषेनेव सवेत्र सं्ने स्यातामुभे यदि। 
आरम्भरा न यागस्य प्रत्याख्यान सम भवेत् ॥ ६॥ 

सेदाभेद विवक्षानियमानाश्चयेण सर्वत्र कर्मसम्धदानसंक्ञयो 

मौवन्नियमाथे गल्यथकमणीलयादि सूत्रं भाष्यकारो न प्रत्याचक्षीत। 
प्रयाख्याने ह्यतेप्रसङ्ः स्यात् । यदा त॒ ववक्षानेयमश्चतासि भाष्य 

कारस्य स्फुरति तदारम्मप्रत्याख्यानयोरवरोषे मन्यमानो युक्तं यस 
त्याचक्चषीत। तदेवं गत्यथेविष्रये विवक्षयम। शाखे निगद्त इवयेवमादीं 

तु मेदविवक्चेच। पचत्यादनमेत्यादावभेद्ावेवक्षेव। चष्टायामनध्वनीं 

व्येतत प्रव्युदाहरणयारपि. वा ऽभेद विवक्षेव । मनसा पारटद्िपुत् 

गच्छन्यध्वानं गच्छतीति । सूत्ारस्भे खिय गच्छत्यजां नयतीत्यातेप्रक्ः 
डः, सिद्धं त्वप्राप्तावचनादित्युक्तम।असङ्कगमनना सम्बन्धात् क्रमात्त् 

द्वितायाचतुर््यौ वक्तव्ये । भअजाखियोस्तु सम्प्राप्त कमेशीत्यतिप्रसङ्ख 
न भवनि। पव च विशेषरसूत्रारम्भे प्रतिषधो न वक्तव्यः । अजा हि 

सम्प्राप्तकमात्र प्रातषदूचुमाभप्रन, तस्य चासम्प्राकप्तवचनदिष 

व्युद्सः सद्धः। अत एव भाष्ये अमाहत, आद्यतप्रातषघो वक्तं 

दात ॥ ६ ॥ च 
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त्यागरूपं प्रहातव्ये पराप्य सेसर्गदशेनम् । ` 

आस्थितं कमं यत्तत्र देरूप्यं भजते क्रिया ॥ ७ ॥ 

अध्वन्यर्थग्रहणमिति वचनाद्ध्वपय)ये$षोऽपि प्रतिषेधः 
पन्थानं गच्छतीत्यादौ । आखितः आक्रान्तो गमिक्रियया अध्वा।उदाद- 
रणाप्रञत्ता गमिक्रियासा दविरूपाभावमतिक्रान्तस्य पयायो भवति । 
कमणां यो भागः तच्च त्यागरूपं हीनरूप, कियायाः प्राप्ये त्वासा- 

नीये भगे संसगैरूपं भ्रप्तरूपामरति त्यागोपादानलक्षणावयवमभदात् 
क्रिया द्विविधा । तथाच स्यागोपाद्ानरूपाविच््ननिभ्रवाहर्गमिक्रि- 
याक्रान्तोध्वा क्रियावेषयमावमान्र्रधीयमानकमसंज्ञागोचरो नतु 
क्रियया कमेभूतया ऽभिसरम्बध्यते क्रियामेदामावादिति सम्प्रदानसं- 
क्ञाभावः । ्रामदेरेव तदुपायप्राप्यसाधनाध्वरूपस्य तद्योगः । खस्तु 
नादख्ितो ऽध्वा तन्नव्रिमक्तिभेवात । कथं वा नाख्ितो, 
ऽवा भवति यथोत्पथेन प्रस्योति पन्थानं, पथे गच्छतीति । 

तदेव सुत्रारम्भे विरेषो बक्तव्यः प्रत्याख्याने स्वदबिवश्चनियमेनवेष्टं 
सिद्धम ॥ 

इति भूतिराजतनयदेलाराजकृते प्रकीणेप्रकाे 
सम्प्रद्नापधिषारः। 
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इदार्नीं विभक्तिविधानक्रमेण तदथेविचारे चतुथ्परर्थे नि्यीति 
प्राप्तावसरं पञ्चम्यथमपादानं विचारयितुमाह । 

निदिषटविषयं किञ्िदृपात्तविषयं तथा । 
अपेक्षितक्रियं चति तधा ऽपादानपुच्पते ॥ ९॥ 

अपाये साध्ये यद् श्चुवमेकरूपमनाविष्टापायटश्चणक्रियम- 

स्मिनश्नपायेनाविष्टेऽपि तत्साधनमपाद्ानमित्यवाधिश्चेषापेक्षत्वात् 
सरञ्थोदासीन भवतु, को $पादानोपादनस्य विषयः।कथ्यते स निदि- 

छः ख शबदः तस्य तदेकमपादाने।यथा व्रामादा गच्छति पच॑ताद् बरोह 
तीत्यादि । उपात्तः क्रियान्तरस्य गणभावेन प्रधानमवेन वा 
यत्रापायलक्षणो विषयः तदन्यदुपात्ताबिषयमपादानम् 
तद्यथा बखाहकाद्ियोतते, कषरति पचति, ब्ह्मणात्! शस~ 

तीति । अत्र हि निःसरणाङ् विद्योतने विद्योतनाङ्के चनिःसरणे 
विदयुतिषंततैते हति निःखरणलक्षणो $पायो विद्यते तस्य गुणप्रधानभा- 

वेनोपाच्तः । बलाहकात् निःखदय ज्योतिविद्यो तते, बरखाहकाद्धा विद्यो- 

तमानं निःसरतीव्यथेः।कुसुखादादाय पचतीत्यपादानाङ्क पाके पाचः। 
ब्राह्मणात् गृहीत्वा शंसतीति ब्रह णाङ्क दो सने रौखिवत्तते। पञ्चमीप्रक- 
रणे ब्राह्मणाच्छंसिन उपसंख्यानामेत्यलुक्। तच्र वातिंककारस्य दवि- ` 
तीयार्ये पञ्चम्येषामिमता । यद्ादान्ययेतानि ब्राह्मणानि भ्न्थवि- 
श्नषरूपाणि यः चासति स कथ्यते ब्राह्यमणाच्छसीति छत्ति विषये ऽ 
द्वितीयार्थे पञ्चमी वक्तव्या । भाष्यकारस्तु ब्राह्मणाद् गदीत्व। आहय 

छ्रंसतीत्याहरणाङ्के शसने शंसिवेतेते इति उपात्ताविषयमेवापा- 
दाने मन्यते।अपेश्ितक्रिय स्वपादानं,यत्न सखवैथेव क्रियाराब्दस्या- 
ज॒पलब्धेरश्चुता क्रियाऽनुमीयमाना-खम्बन्धिषु दव्येषु संन्ञाविशेषहे- 
तूनां शक्तिभदानामावि भावनिमित्तत्वाय करप्यते । तद्यथा माथुराः 
पाटाल्पुत्रकेभ्य आद्यतरा इति । अत्र हि प्रकषप्रष्ययसामथ्योत् 
विभागदतुरनुमायमानापकषोाक्रया ऽपायरक्षणत्यप क्ता । मघत उ- 

पात्ततः चेत्रतः पाकनिरसनयोः रसतीव्यादौ विद्योतनादिमान्रव 
चनत्व ऽपि अन्यन्न निःसरणाद्ङ्गइत्तरावरोधात पञ्चमीश्चतिसाम- 

ध्यात् अपायोऽन्र भरतीयते। स च निःसरणादयङ्कत्वे धात्वथस्योपपद्यत 
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न।स्ययेति तद्थैतानिश्चयः॥ ९॥ 
कि \रुवमपाये, किमङ्कमान्रं नेष्याह । 

सयोगिभेदाद्धिन्नात्मा गमिरेव रमिर्यथा । 
ध्रुबाबधिरपायो ऽपि समवेतस्तथा धुवम् ॥ 

ध्वे संयोगेन साह चय।द्विभागो $प्यवधिःखीङृतः । तेन दि~ 
ग्वि्ोषाबच्छिन्नसयोगविभागकायम्। यथा गमनमेव भ्रमणमिति व्य 
पदिश्यते यथा च गमनग्रहणाद् अमणरेचनस्पन्दनादयो गृह्यन्ते न 
जात्यन्तराणीति काणादाः, पव धुवमचटमनविष्टापाथमवधि- 
येस्याध्चैवे चरे खमवेतोऽसो संरब्धोद्ासीनसाधनसाध्यस्त्याग- 
स्तवुभयकारकगतिविमागलक्चषणफलोपायास्यो गतिविदोषो बो- 
दव्य! गन्तरि खमवेतापीयं क्रिया ऽवध्यवेक्षणादपायाख्यां कमतः 
इति तत् श्वस्य क्रियासिद्धौ निमित्तस्वक)रकत्वमुपपद्यत इत्याङायः। 
स चापादनसज्ञाया विषयभावेनावखितोऽपायो धातुना ऽभिभीय- 

वा श्वमपादानसंनज्ञमपायं साध्यत इति तत्र- 
निमिचत्व घुवस्य कारकस्य । पएत्रमपायो व्याख्यातः । धुवंतु 
खिरमचलं लोके प्रसिद्धम। ततश्च वार्तके चोदितङ्कतियुक्तेष्वपादा- 
नसज्ञा नोपपद्यते भ्रवत्वादिति। धावतो ऽश्वात्पतितः साथादृ गच्छतो 

न इत्यादा गतियुक्तेष्वपादानसल्निषु धवत्वस्य सिरत्वस्याच- 
भावात् संज्ञा न प्राप्रे तोल्यथः।अन्र परिहारो हि उदितः, न 

उ्यस्याविवक्षितत्वादिति॥ २॥ 
तद्धचाख्यातुमाह । 

् 

द्रव्यस्वभावो न भोग्यामेति सूत्रे प्रतीयते । 
अपायविषयं धरोग्य यत्तु तावद्विवलषितम् ॥.३ ॥ 

धुवं कूटस्थं निज्करियमिति द्रव्यख्लभावो धव्यं सत्रे न प्रयेतम्यं 
{पि त्वसखष्टवचनो ऽत्र श्वराब्दः । तथा हापाये साध्ये यद्व 
तौ नापयेनासंखष्टमिव्येषो ऽथेः।पवे च कृत्वा घावतो $भ्वात्पततीद्यत्र 
¶तने स्वकतेकत्वाभावादेवानाविष्टधावनस्यदिवस्य तत्रास्त्येव 
कीरन्योदासीनसाधनसखध्यो ह्य पायः । तच्राश्व उदासीनः अपायानु- 
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संबद्धः । ग्रामादागच्छति यथा पर्वतमितिरूषः। करणस्य प्रतप्य क- 
मेणोऽपयेनावेशाद् श्चवलायां सत्यामपि परत्वात् करणे संज्ञाभिवौ- 
धनाद्पादान संक्ष। न भवति । तथा च वार्तिकं अपादानमुत्तराणि। 
धनुषा विध्यति, कषप।्यां भुङ्क्ते, गां दोग्धि, धनुषा विध्यतीति। 
तदेवमपाधाश्चेषयस्य शध्ाव्यस्याश्रयणात् अदवस्यापायेनावेशादस्तु 
तद्विषमभ्नोव्यं भवदेवाविवक्षितमिति वार्तका्थः॥३॥ 

तथा ह ॥ 

सरण देवदत्तस्य ध्रौव्ये पाते तु वाजिनः । 
आविष्टं यदपायेन तस्याभोव्यं प्रचक्षते ॥ ४ ॥, 
सरणेऽभ्वखमवापिन्यां वेगितायां गतो यथा देवदत्तस्य भौ- 

्यं तस्य सरणनान वेशात् तथा देबदत्तसमवेते पाते पतनक्रियायां 
वाजिनो $भ्वस्य तयानवेशात् घ्ौभ्यामेति दष्टान्तद्ाछटा स्तकाभावेने- 
दमुदाहरण । हेतुत्वेन त्वपायोऽनावेशात् व्यतिरेकमुखनोभयन्नापि 
भ्रञ्य उपात्तः ।यद्यापि गाति चिना त्व विधिन। नापाय इति गम्यत इति 
वशष्यमाणत्वादवि भगेन देवदतस्य जुपादनाचब्नप्यपाद्ान मवदेव 
समानो देददचः॥ ४॥ 

उभावप्यधुवो मेषौ यद्यप्युभयकर्मजे । 
विभागे प्रविभक्त तु क्रिय तत्र विवक्षिते ॥५॥ 
ततश्च ॥ ५॥ | 

मेषान्रक्रियापेक्षमवधित्वं पथक् प्रथक् । ` 
मेषयोः स्वक्रियापेक्षं करलं च एथक् प्रथक् ॥ & ॥ ` 

इतरेतर क्रिययेतरेतरस्यानावेशात् अन्यक्रियायामन्वस्य | | 
व्यं ख्ियायां तु कतेत्वं योरपि । यदा तु परस्परमवधिभावो 
न विवक्ष्यते अपि त्वेकशब्दोपादने द्विगते अपि क्रिये विवक्ष्येते ॥६॥ 

तदा ॥ य | 
क्प ® [4 चेट्रिवक्षिवा [> 

अभेदेन क्रियेका तु द्विस्ाध्या चेद्रिवक्षिता । 
मेषाषपाये कर्तारो यद्यन्यो विद्यते ऽधि; ॥ ७॥ 
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क्ेषावपसभ्रत इत्याख्यातपदने कैतैद्रये निधत्यक्रियापेक्षेण प्रत्यायि- 

व तद्वयोशपेमेष्रयोः क्रियाविद्ोषकतेत्वमपायेन त्वकस्याव धित्वमित्य- 

भवति । पवं च इत्वा $पायकतृत्वं मेषयोमेवाति । यद्य. 

यः पवेतादेर्वाधः धघव्रलक्चषणो ऽत्र भवात । तथाच तस्यपादन- 

ह्ञा | पर्वत्ताव्पावसेत इति परस्परतो मेषाबपसपेत शत्यवमभिधने 

वरान्तरक्रियवेक्षमव।चेत्वं दयोरेव क्रियापक्षं सवे कर्तृत्वमुक्तम् । 

तृमेदाद्यत्र क्रियामेदानुमानमास्यातादेकेनापि प्रतीयते ॥ ७॥ 
यद्यन्यो विद्यते ऽवधिः तदा तेषामपायकन्तरि नान्ययेव्येतव 

थं भ्रन्थस्बाद्नो प्रपादायेतुमाह ॥ 

गतिविना खवधिना नापाय इति गम्यते । 

दक्षस्य पर्णं पतकीयेवं भाष्ये निदितम् ॥ ८ ॥ 

कारकसुतरे संक्ञिनिरदेशः कत्तेव्यस्तथा चोदितं साधकं का- 
-कमिति वक्तव्यम् । अन्यथा अक्रियानिमित्तस्यापि कारकसंक्ञाप्रसङ्क 

निष्टपघरसङ्ोपादानं च। इक्षस्य पणे पततीत्यादयुदाषह्टते वात्तिकं च 
।ष्याीमिति । भाष्य इत्याह । एतच्च ततः सार्धाधक्ाया अपायत्वेनं 

कः अपि त्वस्य परिहाराय। तत्रापायश्याविवक्षितत्वादिति। यवुक्त 
नेन भाष्यप्रबन्धो 4 निदिष्टः प्रपञचाथः । इक्षसम्बन्धिनः 

णेस्य पातो वाक्यार्थो विवक्षितः, इति बक्षस्यावधिना विवक्षान्र ना- 
। तथा च।पायोऽयन मवति।अपायत्वेनावध्यपेक्चरूपणाविवसषि 

वादित्यन्नापादानता वृक्षस्य न भवति । यदि त्वपायो ऽत्र विष- 

तडा ब्ृक्चस्यावधित्वात् इश्चत्पणी पततीति भवति । ततश्चन 
येत कस्य सम्बन्धि पण॑कं चक्ष्य वान्यस्य वेत्युक्तम् । तस्मा- 
शावैरोषणत्वेन चश्चस्य विवक्षितत्वात् इृक्षमत्यजदपि पणंमा- 

# भूमि स्पृशति इति प्रयागो मवव्येतरेत्यपायाविवक्षोक्ता ।तस्माच्चाव- 
यत॒ साबधिकगतिरपायो न अद्धाजन्यया ऽवध्याविवक्षया 

प्यत्रापायसम्भवादपादानत्व स्यादेवेति ज्ञापक मेतत् । पतच्च!पायेनेवां 
त्रेराक्नेप॑त्तस्येव विशेषणम् । राब्दवत्सक्ञिप्रतिपत्ययै ध्व्ग्रहणे सर- 
्रोदासीनोभयसराध्यनामपायस्य द् रोयितुमितिव्याख्यातम् ॥ < ॥ 

गतमदः इदमिदानीं वक्तव्यं अपाद्ानमुत्तरार्णीति विप्रति- 
ध: कात्ययनेनोक्तः तथाचोक्तैः कारकेरप।दानस्य वावेतत्वात्, 



२.७२ सरीके धाश््यपदीये। 

बलाहक! द्विद्ोतते बलाहको विद्योतते बलाहके बिध्योततं इति भाभ्ये 
सन्ञ!सम।य द्। यतो विरुद्ध इत्यादद म।ष्यं 0 ~ । 

मेदाभदो परंथक्भावः स्थितिश्वेति विरोधिनः | 
युगपन्नविवक्ष्यन्ते सर्वे धमौ बलाहके ॥ ९ ॥ 

धूमज्योतिःसचिलमरुतां सङ्कतता बलाहकः, त्रावयवष् 
ञ्ग्रोतिष्रो विद्योतनं । तश्च ज्योतियद्ा तस्मात्समुद्।यात्मनो अल 
कत् सेदेन विषक्ष्यते तदा भेद विवक्षायां पृथग्भावेनेव बा विबक्ष्यर 
तनावस्यानेनेव वा ॥ यदा पृथग्भावेन विवक्ष्यते तदा बलाहक 
ऽत्रधिः पृथग्भावलक्षणस्यापायस्यव्युपाच्तविषयमिदमपादनं व्याख्याः 
तम । बलाहकाद्वि्योतते विद्य॒ज्ज्यातीङूपेति बलाहकत्पृथम्भूय ने 
खत्योति निःसरणाङ्के विद्योतने धातुः । यष्ातु निराधारस्य तेजः 
सो ऽवस्थानामावाद् बरखाहकः स्ितिदेतुत्वादाधारभावेन विवक्ष्यहे 
तद् धकरणसंज्ञो ऽसौ जायते बलाहके विद्योतत इति, बलाहके खि 
स्वा प्रकारात् इत्यथः।भविन्धनत्वाद्ेद्युतस्य ज।तवेदस्रो बलाहको जलं 
पूर्णो ऽप्याधारो युज्यते । खस्योदकसम्भेदात् पाथिवेन शमेन व 
विरीकारात् वलाहकाद्धेदो नास्ति । नास्ति तावत्तेजसः प्रकाराकतुः 
त्वामाव इति मदविवक्षायां शक्तिद्धषाविभवो बराहके दर्धितः . 
पृथग्भावे सितौ च भिन्नविषये पव । यदा तु स्वच्छत्वादलादकद्रः 
व्यस्य तत्रत्यात्रलयमुदकादितेजसः प्रकारो प्रातिबन्धकं न भवतीद्य 
भदन बखाहकाख्यः समुदायप्तेजेवयववश्राद्धिद्योतनसमर्थो विव 
कष्यते तदात्र कतृशक्तिरवज्ज॒म्मते बख्हको बिधधोतत इति अवयं 
चनिबन्धनाहि समुक्ायमनुगतमिति व्यपदेशाः । तद्यथा किसर्यिः 
तमुपत्रनमिति इक्षसमुदायस्यापवन शब्दवाच्यत्वेन तदवयवानां खं 
तकिसलयत्वे समुद्रायस्तथा व्यपे शादईैः। तदेवे विवक्षामेदात्पं 
यामेण भिन्नशक्तिबलद्धाष्य उदाहनः। नचुयुगपच्छक्ति विवक्षायाः 
[मात मव्रते प्रतषधे बचनेनास्य वराधः काश्चत् ॥८॥ । 

यत् धिप्रतिषेधोदाहरणं तत्र युगपदेव शक्तयो विंवक्षेत्याह | 

धनुषा विध्यतीयत्र विनापायववक्षया । । 
करणत्वं यतो नासि तस्मात्तदुभयं सह ॥ १०॥ , 
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 शुतायकाण्डम्। २७३ 

धुषा विध्यतीति परत्बात्करणसक्ञा ऽपाडानसं्ञां बाधत 
व्युद्ाहनम्।तच्रयुगपन्प्रा तिरेव नेकस्य संज्ञयोरिति तद्द्वयं साघक- 
'वमपायश्च सहैकस्मिन् द्रव्ये चत्तँते । यतोऽपायविवक्षामन्तरेण 
साधकतमत्वं व्यधने धनुषो नास्ति। नहि दण्डेनेव धनुषा विध्यते 
$पि तूत्सरच्छरस्यावधिमावमुपयद्धनुव्यधननिमित्ततां प्रतिपद्यत हति 
छुगपवुभयवेवक्षायां भिन्नावेष्रययोरपि शक्त्योःनिमित्तनिमित्तिभा- 
वेनावस्थानदे कन्न द्रव्ये समावेशात् सनिभमिच्तसंक्ञाद्यदेतुर्वे युगप- 
हैकस्मात्प्रातिपदिकात् तत्कायेविभ्क्तिद्धयात्पच्ययागात् पकसन्ञा- 
श्चक्रारोपनीते विरोधे परत्वात्करणसंज्ञानिमित्ता वेभाक्त- 
मवति। शक्तयो नास्ति अत्र वेरोधः सिन्नविष्यत्वात्।शारनिःसरणे 
य पादाने व्यधनेतु करणं धनुः, आविष्टराक्ति द्रव्यमेव सं्ावि- 
ब्य इति तद वेक्षयैव च प्रातः । तथा हि विमक्तिविधने अपादाने 
कृरण इत्यादि सज्ञाविदोषण द्रव्यत्वमेव बिश्धष्यते । पकस्यानेकसं- 
शाप्रचत्तावापे नास्ति विरोध इति संज्ञाकायविभक्तिमुखेन विरोधो 
$्न॒ व्याख्येयः । पतच्चोदाहरणमुपलक्षणाथेमुपात्तमन्यत्रा- 
पि विश्रतिषेघोद।हरणसुभयविवक्षा योज्येति । यथा दहि कंस- 
पायां ुङूक्ते इत्यत्रास्व।ाद्नादिरूपाया भुजेः कसपात्री धारयन्त्यन्न 
प्राघारः ख चाप्याघारभावस्तावन्नापपद्यते याव्दषादानताना- 

स्ति कंसप।ञयामन्नमुद्ध्रत्य युज्यत इत्यपादानम्। नहि पणपुटेन 
[संहानमभ्यवहारातोद्धस्य।दस्तत्र) ? भुङक्ते इति भवत्य धारसम्प्रलय- 
धः । यदि च कंसपात्री न मवेदन्नादस्यावाधेस्नदा भुाज्नैव नष्पदचे- 
तैत्यपायविवक्चां चिना ऽत्र करणत्वाभावः । उभयोयुगपाद्ववक्चायां 

तज्ञाद्वयप्रसङ्के ऽपादानमुत्तराणीति अध्रिकरणसंज्ञया परया पू- 

चौ ऽपादानसंज्ञा बाध्यते पव । गां दोग्धीति क्षारणवचने वुदौ ना- 

न्तरीयकोपायः ! न हि गोस्तनपतितपयसः चारणं सपद्यत इति 

्रपादाननान्तदीयक्ा कमैशक्तिः गोः परत्वात् काय प्रयुङ्कते । 
चं घचुवव्यतोरयपायावेवश्ला विना व्यधन धचुषः स्वातन्त्रयना- 

1 चपाद्ानमुत्तराणात परा कतुस्ङ्व मतत) 

मन्न विषये द्वे शक्ती अभ्युपगस्ये) १० ॥ 

नान्तसीयकत्वादेकवर द्रव्ये समवेशे सज्ञादयप्राप्तो विभक्तया- 
उराच सत परतन व्यवखयक्ता ॥ सम्प्रा शत्य 

३५ 
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मेद् माश्रित्य सकज्ञयोराभिन्नविध्रयोपार्नपानमाह। 

एकैव सा सती शक्ति्द्रिरूपा व्यव्रतिष्रते । 
निमित्ततज्ञयोस्तत्र परया बाध्यते ऽपरा ॥ ११॥ 

परा सिक्नाक्रयाविष्रया ऽपि द्रव्यस्थेकेव शाक्तिः। तथा {हि 
न दभ्यं क्रियाद्वयं सम्पादयतत तज्ञ क्रियाद्धयचिष 

ये अपदानक्ररणादिमज्ञाद्क्थे रुभत इनि पक्त्र चा 

भज्ञाद्भयप्रातौ परसज्ञया न परा अप्रा पूवः संज्ञ 
बाध्यते विसोधादेकसंज्ञाध्रक)।रानमित्तादिव्यथेः।क्ारनिस्सरणे ऽव 

भात्रा धनुषः साध्रकल्वदाक्तावन्न भावितः । तन विनापाय। ऽपीति 
तावद्यक्तेव चाक्तर्भदात् परस्परनिरपश्चस्य कायद्धयस्य प्राव 
भक्तरूपदाक्तद्ध्पारकट्प्कस्याभ।वात् । व्यघरनक्रियया हि श्राप 
गमक्रिय।ऽत्र गुणभूनरऽपि पृथगात्मनि शक्तयन्तरं नाक्षिपति । कः 
वलमेकरेव दाक्तिश्रहणप्रधानमूताक्रियाद्धयावेष्यनया गिज्ञरूपेण चः 
कास्त। द्रव्यमेव. नद्यकं ऋरयाद्कव्षद् द्वयं सम्पादयत् साध्रनमस्तु 
क्रि शक्तिपरिकल नेनेति । नेतवुपपयने । आभन्नस्वभावत्व।दस्य। 
नानाक्रियाषरयनायागतत् । शक्तस्तु सामथ्थमनके कायमपिं 
गवति । तद्यथाक्त, न राक्तीनां तथा मेदा यथा ज्क्तिमनां शाने 

रति । यद्येवं पक्त्वौदनो भुज्यत'मिल्यत्नाप्यकरेव शक्तिरस्तु नैव. 
सुपपद्यने । ` अन्नभूननापायन पृथगास्मानमल ममानेन द्यर्निमत्त 

क्तिमेदस्यानाक्चपादिति सितम् ॥ १९ ॥ | 

पूव तु गणप्रधानमावानाश्चयेखं क्रियाद्धयमान्ना्ैष १] 

हाक्तिद्यमुक्तम् । तदताददानीं श्चत्रमपायऽपादानमिल्यनेनेव लक्षितं 
सवैमपादानमस्येवामी विषया अपरस्तु ॥ । 

निधौरणे विभक्तेऽयो भीतराथानां च यो षिधिः। 
उपात्तापाक्षतापायः सा ऽबुषप्रातपत्तय ॥ ९२॥ 

पञ्चमी चिमक्तं इति विभक्तविशिष् निध्रारणे न. 

म्यमाने पञ्चमाखुश्चगा यो विधिरुक्तः से ऽपक्चिनापायः 

अपास्यानुमीयमानस्यपेक्षणाद्व्यपादानसंज्ञयव सिद्धः । तस्य 
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हि माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्य अद्यनरा प्त्येतवुः 
दाहरणम् । अत्र निद्धारणस्य विभक्त।वषयत्वादन्येन विभत्त- 

नाप्रातिपत्यये विभक्तम्रहणमिति परथम्भूना पव प्रात्तप्ाद्यमाना 
गतस्य विषयः । ननु ग्रां कृष्णा सम्गत्तकरिनमत्यःदि गात्वेनापृू- 
धरमाचात् नन्ञात्मनि विभागेऽपि विवक्षिते पूतम।क्वत्वेन बुध्या स- 
प्यमच्स्य पेश्चम्। रथ) हय ठ्यत्पेन मानेन रागेन वुध्येकल्वमागाद्यानि- 
शय विशि छटाङ्यत्व वशात् पृथकक्रिमेन्यास्त बुद्धिसद्टप्पूनको व- 
छशष ऽपायाख्य इत्येव सिद्धा ऽत्र पञ्चरा। अप।क्वतक्रिय च ह्यतदपा- 

दानम । तदुक्तं भाष्ये, यत्ते: सत्य गतत्रान् स एत्र प्रयुङ्क्त दात । 
कारकाधिकारे तमग्रदइणमतिरायत्वेन वक्ष्यत इति गौण ऽप्यत्र 
बद्धे ऽपाये अपादानता विरुद्धः । तेष्वप्यादिकारकन्यवहारो बुध्य्र- 
बरस्थ।निबन्धन प्रच सवः उक्ते प्राक् । बुध्या समीहितिकत्वा- 
र पञ्चालान् कुरुभिधदा । पुनावेंमजत अक्ता तदापाशः 
प्रतीयत इति । पतं सामान्यनेत्र सिद्ध सूत्रारम्पे बौद्धमपागें भ्रनि- 
पाद्यमान प्रति चिवक्षानियमाय अपायविवक्चेवात्र क्चव्येव्यधैः; 
वथा भीक्राथोनां भयहेतुः, प्रराजरसःट इत्यादिश्च यो विधरपा- 
हान सज्ञ।कश्चणःस्नोप्युपात्ता गुणभावेन वव्रय)ऽ यलक्षणीक्रया यन 

ल पतं विध इति उपःत्तच्रषय)पाद्ानमभद्ादाहरणरूपः पूवंवादो 
जु रत्ाध्रनाथे पव । तथादहि चके$् भये, चराद् विभेतीषतिय पव 
प्रचुभ्यःप्रेक्ा पूवकारीभवतिसतु बुध्य चिन्तयतियद् मांज्काः 
राप्चुयुः धुवमनिष्टापात इ।त इत्य बुध्या कान् प्राप्य बुध्यन्तग्ण 
तनो चिसागं प्रानतिपद्यत इति मय पूविंकायां निच्त्तोविभतत्रततनाद- 

ह्येवापायः । पतव चोरेभ्यख्ायत इत्यत्रप्यनथप्रतिघातवचनें 
ायनावनथचादकत्वं बुध्या नश्य "ततः स्वमपनयनि सह 
ति सम्भ्ाव्योपायः। अध्ययनात्परजियत इत्यध्ययनाय'सपर- 
नता गुरुपयुपासखरनायां (सख नायासनीङूपः प्रागिचाध्ययनं) १ तता 
नेवत्तन इत्यस्त्येवापायः । पराज्यनिश्चा$त्र खेदपूवके निवतन्तन 
सेते खिन्नःसज्जिवर्तत इव्यथः! पूरमवापञत्तौ तु खेदा बुध्या 
मीनः । एके (घतयसानिल्य) ? इष्टोपचरतो गुरुन्। यवभ्य। गां- 

रयतीति यवमुख्य एवापायः । कूपादन्धं वारयति अग्नेमाणवककं 

1रयतीति बुद्धवा कूपाश्चिसम्प्रात्तिमानषदतुभूनां गन्यमानो ऽनु- 
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कम्पया ततो निवतेयतीति बुद्धिसेदटष्रको ऽपायः । उपाध्याया 
दन्ताहत इत्युपाध्यायसमीपप्राप्तौो प्रेषणोपालम्भादिवुःखे 
कि निश्चत्य ततो ऽवेतात्यपायः । उपाध्यायादधीत आगमयती 
तिच प्नन्थम्, हइत्युपाध्यायमुखोदरीध्ता हि शब्दाः सन्तानेन 
बत्तेमानाः शिष्यमनुप्रविशन्तीत्युपाध्यायाद वाधेखानीय।त्तेष्ामपक्र 
मे ऽवसीयते । तवुक्तं भाष्ये सवादिन्यनुपयेोगे तु नरस्य छ 
णोतील्यपायो न विवक्ष्यते । न दहि नरादयमादतन्ते, अपि 
नर सम्बान्धभ्णायेताचद्त्रथसतचर्वम् । ङ्ाच्छरो जायत ईहा 
निःसरतीद्येवं लोकस्य प्रतिपत्तरित्यस्त्यवापायः। शाखि चप 
थो दौकिकः प्रविभज्यत इत्युक्तामति निर्विकद्पिते प्रक्रियानादरः। 
ती्थिका नदि केषाञ्चित्कायंकारणयोः परिमाणाश्रयेण भद इति 
विभागभावः । हिमबतो गङ्का प्रमव्रतीति सखरोतोङूग गङ्ा ततः भ्र 
सर्पतीति मुख्य एवापायः । गौणं चापायमाभ्चिख ज्ुगुष्लाविराम 
प्रमाद्ाथानामुपसरख्यानं प्रत्याख्यातम् । तथा हि अधमेज्जुशुप्स्ते 
विरमतीत्यास्तिकः। परत्र वुःखानुबन्धिनमधमेमवगव्य ज्ञुगुऽ्सापृवैः 
कतया ऽपैतीव्यस्त्यपायः । नास्तिकः पुर्नारहेकक्टेशकफरुं धर्मे 
मवगत्य ततः प्रमादेन निवक्तत इति प्रमाद्यतीस्युच्यत हति सवं 
पूर्वेण वापाद।नसन्ञायामुत्तरो वि,धिः प्रपञ्चाथेः । रक्षणश्रपञ्चाभय 
हि व्याकरणं यथोक्तं त पव विधय इत्यादीति सिद्धम् ॥२२॥ 

इति भूतिराजञतनयदेलाराजजकते प्रकीणेभ्रकाशे 
साधनसमुदेदे 4पादनाधिकारः । 
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इदानी विभक्ति वध्ानक्रमायानं षष्ठचथं शावलक्षणमनिक्रम्य 

रकविदाषप्रक्रमायानमधकरणे सप्तम्यथं विच्रारयान॥ 

 कर्तेकर्मन्यवहितामपाक्ष द्वारयत् क्रियाम । | 
उपकुर्वत् क्रियासिद्धौ श्रे ऽधिकरणे स्मृतम् ॥ १ ॥ 

खोक ऽधिकरणमविदोषरेण दव्यगुणक्रियावित्यममिधीयते । 
ख त्वस्मिन् कारकप्रकरणात् क्रियामेवापकारतरिाष्रणाधारण 

क्षगोनाधिकरणसंन्ञा अवतिष्ठते । तत्र क्रिया कतर कमाय वा- 
तेष्ठत इति तयोः क्रियाधारणादधिकरणसंज्ञा वचनात्पयायणां 
त्।कमेख्यक्रियाविष्रयावाकतृसन्ञाकतृष्यक्रियाविष्रया चा क्मसं- 
¡` स्यादिति तन्न यथायोगं कतृकमसज्ञा नाधिकरणसंज्ञा प्रस- 
त॒ इत्याशङ्योक्तं कतृकभेग्यवाहतामलयादि ॥ कटे आस्त च्था-. 
7 पचतीति कतृकमेघारणःत् तत्समत्रेतायां क्रियायामुपकारकम- 
करणे पारम्पर्येण । असरतीात्याधारे कतृकमणी करियापकार न 
तिपद्ययातामिति तद्योगो नास्तीखखाधारोपकारपरत्ात्कत्तकमसं- 
पव । कारकाणां च क्रयानिमित्तत्व, यथा ऽपि ताव्रदाश्री- 

त इति व्यवधानात् क्रियोपकारकत्वमविसरूद्म् । व्यर्वाहना- 

त्युक्ते ऽप्यसाक्षाङ्िति वचनं लोकालुसारेणा्पि पदाथव्यत- 
यामाधकरणस्य क्रियाघारणं प्रति व्यवधघानपर्षोतणाथेम् । 
धा हि शब्दाल्रतीयमानो ऽर्थो ठक्कः संस्कारनिमित्तमुच्य- 

पथिष्यां शेते, स्थाल्यां पच्यत दव्यादौ साक्चात् शब्दात् क्रि- 
विशिष्टे कवैकमणी प्रातिपयेते नाक्रियामान्ं तना निरूष्रू- 
ति क्रियाश्रयधारणदेव लोके ऽधिकरणस्य ऋयोपकारः 

यते न साक्षात ।॥१॥ 
इदानी मोपन्छेषिकादिमेदो ऽप्यधिकरणस्य | सामान्यनेतद्ध- 

मचुगतमि्याह ॥ 

उपर्खेषस्य चाभदीस्तखाकाशकटादिषु । 
उपकारास्तु मियन्ते सयोगिप्तमवायिनाम् ॥ २ ॥ 

उपच्छेष्र भधारस्याघेयेन क्षञ्वन्धः । यद्धरादसाबाधारः) 
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तष्य निष्वधकरगाघु भेदः । अन्यथा तु संयोगिन्याधारे 
स्तम्बन्धः । अन्यथा तु समवायिनाति सम्बन्धमद्त्त्रस्वेन व्यप 
देशः । तथा हि कटे अस्त देवदत्त दनि संयोगिनः कट 
सकलात्रयवन्याप्यया देवदत्तोपश््ेषो न इद्यने ऽपि तु कतिषः 
यावयवन्याप्त्येत्यविरेष।दौोपण्छविक इति सामान्यसंक्ञाया आशध्रासे 
$ऽगमुच्यते । तिलषु नतेरमिति तु समव।यिना तैखग्सेन तिल 
नां समस्तावयवग्यास्त्या लेोकप्रसिद्धय। सम्बन्धाद्यापकर्माधिकम्णम् 
सरे शकुनय श्त्यत्न चाकाडास्य तात्विकावरयवाभावात्कद्पितप्रदे कत 

या सम्बन्धाद्वेषयिकमेनदधिकरगामनन्यभावश्चात्र विषयाः प 
( श्यमत्स्या) ? इति आधारप्रदेरापेक्चया चेतदौपक्छेषिकमधिकरणम् 
गुरो वसनीति शिष्याणां गु्बधिपानां नाब्त्तौ दरिकमधिकर 
गारः । उपन्छेषो ऽप्यत्र बोद्धः। युद्ध सन्नह्यतीति युद्ध(भिसम्बान्धिर 
सन्नहनस्य तयुच्रादिबन्धनरूपस्य प्रवृत्तेः युद्धं विषयाधिकरणम् ` 
गङ्गायां गाव इति गङ्धाशब्द. सामी प्यात्त् प्रदे रा्त्तिरित्योपन्छेशिकं 

मधिकरणम । रचात्रोरभावे खुखमेत्यादावस्य बौद्धं करकत्वर्मा 
राजेव निणीतम् ॥ २॥ | 

के पुनर्पकारा इत्याह । 

अबिनाश्चो गुरुत्वस्य प्रतिबन्ध स्वतन्त्रता । 

 दिीग्वरेषादवच्छेद इत्याद्या भेदहेतवः ॥ ३ ॥ 

अविनाशस्तेखस्य तिलकृत उपकारः । तिखुचिनाशे हि तैकं 
चिकीणे नयेत् । पय रत इति चायतुगुरुत्वध्रतिबन्धे स्वनन्त्र 
कत्ता आधारः। अन्यथा गुरुत्वात्पन्नो भवत् । ख राक्कुन्नादय इत्याद 
स्न शकुन्ता रे(वनावारदिशा) ? सम्बन्धस्याप्यवुत्तनमिव्ययमेव त 
स्या्रेयोप्योग. । आदिराब्दाच्छकटाद्नाधारेण देङाविषसम 
षिः । गरणा शिष्याणा सस्कारातिश्चयः पयङ्कुःादना चक्क।स्थः 

मिव्यवमादय उपकाराः प्रतिपाद्यन्ते । प्राच्यामादित्य उदेति धरती 
खयरामस्तमेति दक्षिणस्यामगस्त्य उत्तरस्यां श्च इति दिग्विश्चेष 
सखम्बन्धप्रतिपादनमाज्रापयोगमेतद्धिकरणमप्र ॥३॥ न 

मूर्तानां सर्वषामन्याधीनायां सितौ मूत्तस्याध्रारस्याप्यपर 
मधिकरण मिति पयन्तवतिं मुख्कमधिकरणं किमस्या ॥ 
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आकाशमिव केषां चिदेशमेद परकस्पनात् । 

आधारशक्तिः प्रथमा सवेसयोगिनां पता ॥ ४ ॥ 

ग्रहनक्चर््राविगमानादीनां तावदाकायमवाधिकरयां प्रासिदमव 

प्रापि पृथिव्यकदेशोा रथादीनामधिकरशां तेषामपि तस्य 

ञ्येकदेशस्याकाशाध्ारत्वात्पारपर्यण।कारामवाधार इति स 

देणाह । समवायनां तु सवावयवे आधार इति मुख्याधा- 

क्रराकाशाश्चया । भावानां उकदशनया संकरः संयोग 

परिमितदेरामुख्यभागकल्ग्न भिन्नतयाकाशदेण्मावं प्रतिप- 
 यतस्तवुक्तं देडाभदप्रकल्पनादिति । सेयःगिनां देदातया वउ्यव- 
माणस्याक्राशमदस्य तेरेव संय गिभिरव्यापकेः पारेकल्पन्नादा- 
शं सवरैषामसङ्करेणाधिकरणमित्यथेः । कमं चत्, ये ह्याकाश्ा- 
युपयन्ति संखगंब्रादिनां तषां मते इत्यथः । तत्रैतत्स्यात् किभे- 
नध्यश्चमाण आकाडो नामरब्देन गुणन गुणयो भुमीयत 
 चदाकाशगुणत्वस्येवाःसद्धः। शब्दख।नमप्येतत् न स्पशांगाद्ध- 
राणाः शब्दः । अपावद्द्रउयभावित्वादाश्चयादन्यत्रपलम्भादिद्या- 

हेतूपन्यासरा वायं न्यायरूपादीनामपि॥ ४॥ (सत्यप्याश्चरये नि- 
तान्तराग्रञ्रत्तिदशनादराकाशस्य च द्रव्यत्वण्सद्धो शाब्दाश्रयत्वस्य 
दास्पदत्वादयावद्द्रङप्रभाव्त्वे शब्दे आसिद्धं कणशष्कुल्यव- 

। पतचोपष्नाश्रलाव.दन्यत्रापटक्यमनत्वाम्रत्पिद्धसमा- 

यग्राह्यलार्ञाणक।नक विरषवगुणयागित्वमपि स्पद्ावभावस्वक्- 
तनियमित्याशङ्।कादरासद्भावे टोक प्रसिद्धं लिङ्गमाह ॥)? 

इदमतरेति भावानामभावान्न प्रकल्पते । 

व्यपदेश्षस्तमाकाशनिमित्तं सप्रचक्षते ॥ ५ ॥ 

इहाध्ारराक्तरेवान्यथानुपपत्तराक)रासद्धाव गमयति । तथा 
शब्दप्रमाणक।नां चाब्दाथा ऽथः) आस्त चायं रशाब्दःइदं नक्चत्रमच्र- 
लीनि । (अन्नति य निर्दिष्टनस्िच न वचस्तु मवत्पुाथ- 

दरम्यत्वाद्ाकाडामवलवता नघ।।वस्त्वेनत सवसामय्यावरहल- 

दवस्नु न सवविधव्यपद् शासावाज्िरुप्य इ व्यपदेरो निरू- 



। क @ चे २<० सटीके बाश््यपद्ीये। 

पणवस्नुने वद्धात्रहा।नेरूपितस्येव बस्तुत्वादत पव शच्रोरभ 
सुखमव्याद्। नरूप्यमाणस्याभावस्याप्याधारभाव इत्यस्ति लं 
कप्रासद्धव्यव्रहारान।मत्तमाकाद्रामाधारापन्नमन्न) ?। परमाथावेच 

प्रपञ्चरूपमसदव्ययसंयव स्नत्वरादित्यविचास्तरमणीयटौकिकपद 
य।श्र्रलक्षणप्रच त्तरे विर्द्धत्याश्यः ॥५॥ 

आकाशस्य सवेमावाध्ारत्वं यदुक्तं तत्सिद्धस्भावविष 
साध्यस्वभ।वविष्यतु कलटस्प्राधारत्रामलयाह । 

कालाच्िया विभन्यन्ते आकाश्ञात्सवेमूृत्तयः। 
एतावां श्रेव भेदाऽयमभेदोपनिवन्धनः ॥ & ॥ 

प्रातिबन्धाभ््यनुज्ञाभ्र्यांते न विभज्यन्त इति वक्ष्यमाणनयन 
नाश्निविरोधप्रविभागेन आरादप्युपकुतरन्कालः क्रियास्वाधार भाः 

 पगमनन प्रचिभागमवस्यापयति। आकाशत्वं सवंगनद्भव्यपरिम 
पदार्थे खेयागादि तु प्रविभागमसङ्रेणाधारभाव(मुपपमियतदेशेतं 

तपदाथेव्यक्तिर्विंभन्यते।)? मुतिक्रियाविवर्तरूपञ्चद विश्वं मेदावभ 

सबहु (लक्षनेव्यव्रहरे) ? (यथायथमाद्ायां दशायामभिनम तीह 
दपश्चषणकारककाराख्यामेदनिमित्तक)।लाकाकायारभद उपानबः 
निमित्तमस्य मुक्तियात्रिधस्तस्यत्य्थैव्याक्तः । द्चायाममितमरे 
्यष्मदये क्षयाकालकाशाख्यामेदनिमित्तः । तस्याधिनषक्ती 
था क्रियेते इत्युपपादितं प्रथमकाण्डे |)? उपान्वध्याङ्चस्त इतं 
पादिपूवेस्य वसतराधारः कमेसहः ¦ तत्र॒ वार्तेककार.आं 
चमतरदइयथेस्य प्रतिबेध इति म्रामञुपत्रसतीति ` य 
लित गतिनिब्र त्तव श्षएटमवस्थानमाह । पवं भोजननिबत्ति 
शिष्वासमुपवसिरिनि वार्ठिककारा मन्यते । तथा च 
वसेस्तु तिष्ठत . वत्त (ग्रामज्ास्ति सवधि) ? इति $ 
कमेसज्ञा निवक्तेवते विचक्षणः । (अनेन वात्तिकेना अवेस्यवमश् 
मो श्विकरणां कि नद्यंपतु पूर्वस्य त्रमे सौ वासखिरात्रमुष 
सतीति तन्नायमाशयो भाष्यककारस्य)? इद कालबिराषो ऽतरङ्क भ्र 

प 

न्क 
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। | कमे । प्रभुञ्जानस्य चावस्था ननिश्चयेनोपपद्यते इव्याधारोऽवे- 
क्षता नियनः । तन्नोपपूवेस्य वसने भ्रामस्याधिकरणस्वाभावात्, 
कमेसंक्ञा ॥ ६ ॥ 

नह्यवमापे यदाकाशव्हेशोऽपि नियतोऽपक्षितः, तीर्थे उपव 
त्यादौ तदस्त्येबोपवसेदंश इति न कुतः कमसंहेत्याशङ्खय 
य समथे।यतुमाह ॥ 

यद्यप्युपवपिर्दे शविशषमनुरुध्यते । 
शब्द भहत्तिधरमांत्त काटमेवावटम्बते ॥ ७ ॥ 
 कयोदिदेद्यविशोषमवलम्न्य भोजननिच्त्तावमिसंदितायां 

बिशोप्रेण सम्बन्धो यद्यप्युपपूत्रस्य वसेरस्ति तथापि नासौ 
॥ब्दसामध्य$पि निपतितो देशस्रम्बन्धः। भो जननिद््तमा्ं ह्युपवा- 

थे: । ख चानियतकालोनोपपद्यत इति कारविशेषोत्तरं योग(मीयु- 
तः)९। शब्द पएव शब्दस्य इत्तिरभिधानव्यापारः शब्दस्य धर्मस्वभावः 
शब्द शक्तिरिति यावत् । देशस्तु देवदत्तसत्तायः निर।धाराया अनुप- 
्रत्तरपि सहित) ऽपि तीथादिभिः शब्दार्थे नान्तमेवति, भोजन निङ्स्या 
हस्य सम्बन्धाभावात् । तन त्वङ्कश्रतो यो वासः तनैव देशस्या- 
भिखम्बन्धः। यथा (ब्राग्भूनवसति)शंक्रयाद्वारेणो पवासे$धिकरणतां 
शाः प्रतिप्ते साक्चात्कारुनेव तथास्या योगः| भोजननिडृत्तर्नियत- 
काखुत्वाकाकुञ्यवधाने मोजनरूपत्वात्तस्यास्तदन्तेवासो नियतदेश 
इति तद् द्ारेण। न दे शोऽधिकरणम्।अत पव भाष्ये प्रामे यखिरारसु- 
परच्रखतीति उपबासाङ्गस्य वासरेण त्रामस्य सम्बन्धा दद्धतोन 
कृपत्वार्स्वस्येव सास्लात्।सा चात्र वसतिक्रिथाङ्कभूतत्वादाक्षितेवेति 
तद द्वारेणेष्यते क्रियाकारक सम्बन्धः । च सत्यादे मोजननिब्ृत्तिर्नियत- 
करारा उपवस्ररथेः । अतश्च प्राम उपवसतीति उक्ते गम्यते वसाति 
क्रयापेक्षया देशस्याधिकरणता ॥ ७ ॥ 

प्रधानभूनभोजननिड्त्यपेक्षया च कालस्याप्रयुज्यमानस्यापि 
कमता प्रतीयत इत्याह ॥ 

वसतो च पयुक्तेऽपि देशो ऽधिकरणं ततः । 
अप्रयुक्तं चिराजादे कर्मोपवसतो स्मृतम् ॥ ८ ॥ 

भाष्य इति शेषः श्रय माणोपवास क्रिया सा चानहत्वाद् प्रामादिसा- 
३६ 
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मध्येधराप्तायां प्रयुज्यमानायामपिं वसतिक्रियायामधिकरणं साधनं 
ह॑श्रुयमाण मन्वययोग्यां क्रियाम क्षिपति । प्रविद्य पिण्डामिति भ- 
क्षिक्रियाकम । अत्र च विद्धोषप्रातिपत्तिनिवन्धनाभावादव्यभिचरि- 
तसम्बन्धसामान्यरूपेण सत्ता प्रतायते । यस्य चेष्टा अधिकर- 
णसत्ता ग्रामे ऽसौ वसतीति वासं प्रत्यधिकरणं भ्रामादिदेशो 
$रतिष्ठते । भरूयमाणाया उपवसतीति क्रियायाः काल पवान्त- 
श्ङ्को ऽधकरणमिद्यप्रयुज्यमानमप्यतथ्यो गादाक्षिभ्यते प्रवेश्छनक्रि. 
ययेव गृहं । तत्र च सला उपवस्रल्याधार{इनायो)? कमसज्ञाअङ्कभू- 

खड सतिक्रियाद्वारा यात्वा अआचारग्रामाधिदेदटक्षणां (नीवमाह)?। 
भ्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कायेसम्प्रत्ययात् कारकाधिकारे च कार- 
कात्साक्षात्कारकाणां(प्रवज्ञा)?नादियते। ननु न" | 
न्तरङ्कवहिरङ्कभावोनदेरो ऽन्यथा स्वव्यापारे स्वातन्तरयात्कमेणःकवै 

"संज्ञा स्यात् । कमेसंक्ञा सन्दशेनादिभिरीप्सिततमायां त 
खाचकाशा यदावा विरोषस्य उपादिराब्देन दयोतनादास्त प 
विशिष्ठ उपवसथः, तदा कमसंज्ञा देर ऽपि चरिताथौ 
भुपवष्तीति अधितिष्ठतीव्यथः। अतश्च ५ 
वसतेःखाक्षात्काल आधारः, कमेसज्ञादेस्त्वभिसहितो ऽसो बसि 
रेभेवाधारो न साक्षादिति स्छितम । यस्तु निच्त्तिरूपत्वादु पवसे 
राधारे सम्वन्ध इति व्याचष्टे तस्य कालेनाधारेण सम्बन्धोऽक्ं 
स्यात् । अस्ति च निच्रत्तिवचनस्यापि उपवसेराधारेण सम्बन्धः । 
सभरैव्यापारोपरमलक्चणश्च वासः । ब्रामे तिष्ठति भ्रामक्रिया सह 
भदावभासकद्य आस्त इति नियतकाल मोजननिच तेश्च क्रियात्वमु- 
पवन्तेन्त्याः क्रियात्वमविरुद्धमेव । कारकाणां हि प्रच्त्तिविदोषः फं 
खायुमेयः । क्रियासत्ता च नियतक्रारमोजर्नानिर्बन्तरूपस्फुटव चना 

पिसकरपविदोष पव । स चात्र व्यापारो निन्रत्तिः खन्ददोनादीनं 
घानक्तियया सह मदामावाद् युद्धाय सन्यते इत्यादावेव भद विं 

वक्षेन्युक्तम् । तथा चात्र सङख्पपूतैककतृऽ्यापारो नियतकालव्यवं 
धिमाह, भोजनादिरूपापादानादात नान्तरोयककालाख्याधारसं 
बन्ध पतवर कमेसज्ञावधिरति सिद्धम ॥ <॥ । 

इति भूतिराजतनयहलाराजछते प्रकीणेधरकाश्े 
खाधनसमुद चे ऽधिकरणाधिकारः ॥ 
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इदानीं षष्ठचथेः कारकमेदो विचायते सच शेषलक्षणः 
५ । तस्य कथ कारकमेदत्वं कथं च शेषस्वमिदय- 

पपादयितुमाह । 

सम्बन्धः कारकेभ्यो ऽन्यः क्रियाकारकपूषैकः । 
श्रुतायामश्रतायां बा क्रियायां सो ऽभिधीये॥ ९॥ 
कारकेम्यो ऽन्यः कम।दिविशेषरन्षणेभ्यः षड्भ्या ऽन्यो ऽयं 

लम्बन्धः स शष इत्युपयुक्तभिन्नपचनरोभराग्दाश्रयेणा कारक्रागा- 
मविवक्षा शेष इति भप्ये व्याख्यातम् । क्रियाकारकपूवे इत्यनेन 
कारकत्वे ज्याचे शोषस्य। तथा हि राज्ञः पुरुषो बक्षस्य शाखा प- 
शोः पादः पितुः पुत्र इत्यादावश्चयमाणक्रियाविष्य स्वस्वामि- 
ाचाबयचावयावरभावजन्यजनकमभ चद् सम्बन्धः (इद ददाति च्छि- 
नेजनादे क्रियाप्रविमोत)? पूचभावि कारकत्वं उत्तरावस्थायामप्यनु- 
तमिति भवस्येव रोषः । कारके राजादिपुरुषाय ददाति ! अज्र 
ज्ञः पुरूष इति स्वस्वामिभावो ऽवतिष्ठने । तत्र॒ क्रियाकार्कल- 
बन्धः कारणथ्रतः । शषरसम्बन्धस्तु फलभूतः । क्रियाक्छारक- 
म्चन्धाो हि उत्तः स्वाश्रये उाषसम्बन्धफलेः निवेशयोपरमत.। 
त पूकै कतेसम्परदानरूपो राजपुररवभूनां, शष्रसम्बन्धकाले 
दि िशेषरूफतान वगम इति लच्छश्भ्रनं समान्यकारकत्वमवर- 
तष्ठत्यव । करणा दि साध्रनमेदो पा ख्या निमित्ताभावात् कारकेभ्यो 
चु कारकाणां अविवक्षा रोषः । कारकपूवै इत्यत्र च कारकत्मेकाथे- 
मचाचिनः करणादयः साधनभेदः कारकटाब्दनोच्यन्ते ।न तु 
7रकसामान्यमपि । इव्याणां दि सिद्धस्वभावानामयः शलटाकाक- 
पानां परस्परसम्बन्धामाबात् ्छियाख्र पव सः । क्रियः हि नि; श्नः 

णीव द्व्याण्युपनश्छष्रयति।लथा च भाष्यम् । प्रातिपदिकाथानां च्िया- 
न विज्ञोषा उद्भवन्ति, कमे, करणामत्यादि । तज कमादिरूपव्यान- 
केणान््याक्श्ोषस्य इष्टेः शोषाख्यः खम्बन्धः कमादिरूपो ऽत्रातघ्ठमा- 
ग ऽनुभूनकमोदि विशेषे स्वाधारे पदसुपनिघ्नन्नपि विबश्षिर्कम्भ- 
भेद रूपमात्मानमुपद शोयाति । सत्तश्च राजपुरुष यो वेत्तमानत्वसध- 
नत्वे एकफलावस्थायामनुद्धिक्तस्वस्वरूपसामान्यरूपे सम्बन्ध इनि . 
यपदे शमदतः । तथा चानु्ठिङ्कतविश्षरूपा सप्तमीयं कारकयो 
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निः परिगण्यते शब्दाथसम्परत्ययमेदात् । अन्यो हि सम्धरत्यथो राजा 
पुरुषाय ददातीति । न ह्यस्माक्नियमेन स्वस्वामिमाव्निपि्तं दानै 
प्रतीयते । करणादिनापि निमित्तेन दानसंभवात्। अन्यस्तु राज्ञः । 

पुरुष इति स्वस्वाममावावयवमान्नूनम् । अतश्च प्रतीतिमेदानन्य 
त्वे सिद्धे कमौदिविरोषेणैव होषाख्येनाप्यनेतेव प्रातिपदिकार्थो. 
भिद्यमानो ऽभिधीयते । तदयं श्रयमाणक्रिय।विष्रयः सम्बन्धः स्व 
स्वामिभमावादिनिमित्तानां दानादि क्रियाणामश्रुतेः । सर्कार 
का पौन्यथानुपपस्याऽनुमीयमाना स्वादानादिक्रिया संनिहिता पति 
सव॑मुपपद्ते । भ्रामस्य समीपादागच्छति बृक्षस्य पणे पतनीत्या- 
दौ आगमनादिक्रियां प्रति तु ्रामदिरप्यस्त्येव न्न 
दौ सम्बन्धे क्रियाकारकपूतैत्वम् । समीपस्य हि त्राम आश्रयः । प- 
व पणस्य ष्च इत्ययमेव. सवत्र न्यायः । आगमनादिक्रियां क 
तु ग्रामदेरकारकत्वमुच्यते। श्रयमाणक्रियाविषयस्तु सम्बन्धः क।र~ 
कमेद पवावक्षितकमोदिविोषः सम्बन्धसामान्यस्वभावः क्रेया, 
कारकसम्बन्ध, पव स इति नेतत्पूषैकः। तद्यथा नटस्य ट 
णोतीत्यादि। करणादि संज्ञानामनत्र निमित्तामावादप्रबृततेः। दु द्यादि प~ 

रिगणनादकथितकमत्वाभावात्। कारके$योऽन्योऽयं शषः कारकपब। 
तथा चोपयोगग्रहणमथवदिव्युक्तं । पवं मातुः स्मरति न माषाणाः 

मदनीयात् सर्पिषो जानीत दव्यदौ कमोदिकारकभद पवा 
विवक्ितरूपः शेष इत्युक्तः । अन्न च शषषष्ठीप्रसङ्ख 
पतिषरधः कायै इत्यथविभाकरुक्ता । सम्बन्धस्य दष्ठत्वा- 
च॒ द्वाभ्यामपि सम्बन्धिश्षयां षष्ठीप्रसद्धे इति चोदित, षष्ठी 
शेष इति चत् विष्ये प्रातिषेध इति । रज्ञः पुरुष इति पुरू 
षशाब्दादपि षष्ठीप्रसङ्धे प्रतिषेधः काये इत्यथः । सम्बन्धस्य 
चोद्भूनत्वात् विक्छेष्ये प्रथम। न प्राप्नोतीति सा तिधेयेत्युक्तं, तस्प्रथ~ 
माविधेरिति। अत्रोभयत्रापि परिहदारायोक्तं पृच॑णेर्त्याभहितम।प्राति 
पदिकाथंसूत्र पदसामानाधिकरण्य उपसं व्यानमधिकत्वादेति चो 
दिते, न वा वाक्याथत्वादिति उक्तम् तदेवात्रातिदेशायानूदितम।राज्ञ 
श्त्यत्सम्बन्धसरमन्वयवशन पुरुषस्य सम्बन्धित अव्रगस्यत इति 

वाक्यार्थो ऽत्र सम्बन्धो ऽन्तरङ्ख पदाथभावाश्रय संस्कारे निमित्तं भवः 
तिनवदिरङ्क इति वीरः पुरषो नीकमुत्पलमिल्यादिवत् अत्र ष्रष्ठचभा- 
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चः प्रधातसिद्ध श्व्यधेः । येयं राजशब्द।दपि धीरादिशब्दादिवा- 
नेन न्यायेन ष्ठी न स्यात् । नैतदस्ति विशेष्यगतस्ेवाधक्षयस्य 
धाकयार्थेत्वात् । तद्धि प्रधाने प्रथममजहर्स्वरूपमव उपकायतामा- 
क्षिपाति गाणे समापद्यत इति तस्पथैवाधिकयं वाक्याथ: कथ्यत।गणस्य 
तु प्रधानोपकाराय प्रवत्तमानस्य स्वात्मप्रनिष्ठस्योपकारकत्वासम्मच- 
दुपक्रम पव प्रधानापयोगक्षमं स्म्बन्धिसामान्यापेक्षया रूपान्तर- 
वि परिवत्तते । तदुक्तं अथेरूपमेवेतज्ञातीयकामिति । तथा च ग॒ 
णा च्छेषे षष्ठी न्याय्या । सम।नाधिकरणं तु विशेषणे नालाद भ्रजने- 
नोत्पलादिना सदेकात्म्यमिवापाद्यमाने न व्यतिरेकं भजत इति न 
तत्र षष्ठी भवति ॥१॥ 

पतद्स्तु सतत्त्वं प्रतिपाद याति । 

द्विष्ठो ऽप्यसौ पराथत्वाद् गुणेषु व्यतिरिच्यते । 
` तत्राभिधीयमानश्च प्रधाने ऽप्युपयुज्यते ॥ २ ॥ 

द्विष्ठः पकः सम्बन्धः तत्र पकेव षष्ठी न्याय्या । बर्ीद्धये 

वम्बन्धिद्धय प्रतीयते । तथाचेका षषी भवन्ती गुणादवर भ 

वरति न धरधानात् । यस्मादसौ सम्बन्धो द्वयोरपि सम्बन्धिनः 
दनः तयोगुणभ्रधानमभावनेकवाकयत्वात् , प्रधानानुरोधित्वाद् गुणाः 

रूपपरिवत्तेनस्यौ चित्यात् । तत्रैव फलतीति गुणादेव सम्ब- 
य! षष्ठी न्याय्या । तथाच गुणेषु उ्यनिरिक्तमाधिक्यं ददोयति। 

न्धस्वरूपं प्रधानं तु स्वरूपादप्रच्यवमानमेव सम्बन्धमनुभवति । 

हि तस्य॒ प्राधान्यं भवति । यदि गुणानुरोधेन रूपपार वत्तनं 
दयति गुणाश्चयतया च सम्बन्धस्याभिधाने षष्ठाः प्रधान- 
पि रूपमुपभुक्तं स्पष्टमेवाभिहितमेवेव्यथेः । पतत्तदु च्यते 

नगतस्याचक्तयस्य वाक्याथत्वं गुणसम्बन्धेन प्रतीयते । परस्प- 
साकाङ्कुस्य वाक्यत्वाद्राज्ञ इति हि स्वमित्वमवगम्यमानमन्य. 
नु पपसैव गमिनत्वात्प्रातिपदिकाथमवाधिक्यं सा । नचु प्रवेशात् 
त्या पुरषे ऽपि स्वत्वलक्षणमतिरेकमावेदयते । तथा च पुरुषा 

न्तरङ्गात् प्रथमेव भवतीति बहिरङ्गस्य सम्बन्धस्य पद्ान्तरसलम- 
न्यथानुपपव्येव गमितत्वात् प्रालिपदिका्थं एवाधिक्यं सानतु 
त्त । यदातु विशेषणविशेष्यभाव कामचारात्पुरुषस्य राज्ञे- 
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स्युच्यते तदा गुणात्पुरुष्ादेव ष्ठति न व्यभिचरति क्षणम ॥२। 
उक्तमिदं क्रियाकारकपृत्रकः सम्बन्ध इति, तन्न क्रियाक।र 

कसम्बन्ध)।ऽस्य निमित्त । स च फलभूतारसम्बन्धादनुमीयमाना 
विशेषणानुमातुं पायते, अपितु सामान्येन पएवंखभावत्वादनुमान 
स्येति कुतो ऽय विशेषावसराय इत्याह ॥ 

निमित्तनियमः शब्दात् सम्बन्धस्य न गर्ते । 
€ [भ ¢ ० 4५६५ । ^^ 

कमपरवचनीयेस्तु स विशेषे ऽनुरुध्यते ॥ ३ ॥ 

पितुः पुनः, परोः पदं, इत्यादौ सम्बन्धिस्वरूपविशषाष 
धारणादेव नियतसखितिजननादिक्रियाभवान्वितत्वं सम्बन्धस्य प्रती 

यते। रज्ञः पुरुष इयादो तु (अन्वादिभमि मपापहारप्रश्रातिभिरपि) 

स्लस्वामिभावस्य सम्मव्राद्यदपि नियननिमित्तत्वं नावधायेते, तथा 
दानादीनामन्यतमाविनाभावात् क्रियानुमितस्वसम्बन्धिस्वरूपादि 
ति नायं कमेप्रवचनीयव्रिषयः । क चित्तु शब्दसखामथ्यान्नामत्तः 
विशेषो नावधार्यते। निमित्तसामान्याचधार्णौ तु सोऽयमेविधो वि 
षयः क्मेप्रवचनीयानां तेरन्वादिमिर्निन्र्नियमपव च क्रियत खम्ब 
न्धः। तथा हि शाक्यस्य संहनामनु प्रावषोदिष्यत्र संहिनाप्रवेष्रणः 
योः हेतुदेतुमद्धावो निशामयतिक्रियाजनित इति अनुना वेद्यते 
तथा क्रिययान्यत्रानुनिशम्येद्यादौ साहचर्यो पल्न्धेः कम भरो 
क्तवन्त इति कमेप्रत चनीयेष्वतिक्रान्लक्रियःप्रकाश्चतां (प्रीयकारान्) 
सम्प्रति क्रियामयं नद्येव भवति । नापि तद्धाचकक्रियापदस्याश्चुति 
स्तेभ्यो ऽभमिधायकत्वाभावात्त् नियमद्योतकत्वाभावात् । स्वरूपेण 
त॒ सम्बन्धो विभक्तेव प्रतिपाद्यत इति नापि तद्धाचकक्रिया पदक्षेपे 
ऽयुशब्दस्य सामथ्ये कारकविमक्तयभावादति सम्बन्धावरोष।वद्योः 
तकत्वं सखापितं कमप्रववनीयानान्तवुक्त मनन्तरकाण्डे। क्रियाद्योलको 
न सम्बन्धस्य वाचकः । नापि क्रिया पराश्चपात् सम्बन्धस्य तु मेदं 
इति । पवमपि ब्रह्मदत्त पञ्चाखा इति परिपाखनादिःक्रयाया निमित्तः 
त्व स्वस्वामिमावस्या ऽधिना वेद्यते।अभितत; पुरजनेभ्यः प्रतीति पर 1 
राजयनादिक्रियाइत्तरनुकायान्करणभावो जनाभिन्नः सम्बन्ध? 

 श्रतना अ्रकाश्यते । पतचरमन्यव्रापि यथायोगमनुगन्त 
म॒ । तदेयमश्चतक्रियाविषयसम्बन्धे कमेप्रवचनीयानां माहि 
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कथाविषये तु श्रयमाणैव क्रिया नियतानिमित्तमवधायत इति ॥३ ॥ 
नन्विदं विचायते) श्र इत्येव सिद्धायां ष्रष्ठचयां अधीगर्येत्यादिना 

निधाने किमर्थ, कमेणि शेषे हात च सामानाधकरण्येन विे- 
णानु पपात्तः, कमेत्वाविवक्षायां हि न णेषः कारकाणामविवक्षा चेष 
त्युक्त फलभूलः चेषाविवक्षा अतिरोहितस्वात् कमेतस्यत्याशङ्याह । 

साधनैव्यैपदिष्टे च श्रूयमाणक्रिये पुनः। 
परोक्ता प्रतिपदं षष्ठी समासस्य निरत्ये ॥ ४॥ 

कमादीनि साधनानि शषस्य व्यपदेशायोन्यत्रोपादीयन्ते 
तु स्वाथशेबे षष्ठी । कस्मिन् हषे, कमेणि, करण इति वा भूताव- 
7नागतक्मेत्वादिरूपाश्रयेणा षस्य विश्चेषणात् कमचकाथस- 
बायेनि फ़ रुभूने शेष इत्यर्था ऽ्रतिष्ठते। तथा च विशेष्रणोपपत्तिः । 
छी तु लिद्धापि प्रतिपदमधागर्थद्यादिना नियतव्िषया पुनः 
धीयते, समासो यथा निवत्तंतेति पुनः प्रह्रत्तदहिं नियमाथो । 
थ! च षष्ठ्येत्र भवनीति वाक्याथ: । नियमे चान्यनिडत्तिः प्रधानं 
न्यथा प्रतिय गं उ्यवच्छे्यः । स चात्र षष्ठ्वभावः स चासमासे 
तीते सामथ्यात् समासनिषेधो भवाते षष्ठयाः । तदुक्तं प्रतिपद् 
| च षष्ठी न समस्यत डति सूजव्यापार एवानेन वात्तकिनच 

शतो नापूबाथः।क्र पुनरयं समासप्रातिषेधो यत्न समासस्य प्रािः। 
च प्राः खुचन्तघु मातुः स्मृतमिति ॥ ४॥ 

तथा च। 

निष्ठायां क्मविषया पष्ठी च प्रतिषिध्यते । 

रुषक्षणया षष्व्या समासस्तत्र नेष्यते ॥ ५ ॥ 

कृद्योगा च षष्ठी समस्यत ह्युक्तं । तथा च कतृकमणोः इतीति 
षष्ठौ तन्न भयेव खमासः । धर्मस्मरणं मनुस्मरणमिव्यादौ 
बक्ठीनियमः । कतृकमगाः कृतीति पुनः कतेकमेग्रहणाच्छेष- 
णनिडत्तेरिव्यपूवेविधानमिदं। तेन षष्ट्येचति षष्ठौ नियमद्धारेण स- 
सश्रतिबेधमाबेदयते । मातुःस्छुनमित्यादौ तु निष्ठाप्रयोगे न खो- 
व्ययेत्यादेना कतृकमणोः रतीति षष्ठौ निषिद्धद्यधागयद्- 



॥ 
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येषां कमेणीत्यनेन कर्मोण शोषत्वेन विवक्षिते षर्ीति सामान्ये 
सिद्धायां पुनर्विधानात् समासप्रातिषधां विज्ञायत । ननु चत्त 
स्यच बत्तेमाने, नपुसके भाव उपस्तख्यान मिल्यननानत्र षष्ठौ ॥ नेतत 
द्षष।वज्ञानात् सद्धामल्यस्य प्रत्याख्यानाच्छषषष्ठ्यव्रय पुन।चेधाने 

समासामाव ज्ञपयति । प्रमाप मतुः स्मतामात प्रयागाचुपपच्च 

स्सरनेः सकमेकत्वात् कमणि निष्ठाप्रसङ्ान्मातृसामानाधिकरणय 
न्माता स्प्रुनेति स्यात् । सम्बन्ध्यन्तरपेक्षायां तु मातुःस्मुताया अ 
इति प्रयोगो न्याय्यः'सत्यमेतत्।कमादिष्वकमेबद्धचनमिति तूक्तम् 
तथा चाच्नकमेवद् भावे प्रदेय तेन कमणो ऽनभिधानाच्छेषवि वक 
था तत्र षष्ठी पुनर्विधानाभावात समासप्रतिषरधाय सम्पद्यत इ 
स्थितमेतत् । पवं ज्ञोऽविदर्थस्य करण इत्यादौ प्रात्तपद् विधाने सर्पि 
ज्ञान, मधुना क्ञानामल्यादिः समासप्रतष्रध उद्राहायः। नजु चा 
समासे छते सम्बन्धमात्रे प्रतीयते, न तु करणपूवेकः सम्बन्ध हां 
ग्रहवाक््याथाभधन समथ्याभावात् समासा न भविष्यती 

कमन्यन यत्नेन । स्ववाक्ये $पि नाशाब्दः सम्बन्धावक्षावस्ताः 
साहयात्।तथा हि कमषष्टचामपाददामव वाक्यम । तच्च यथ।प्रकः 
णादिना जानातविद्थस्य च सम्प्रत्यय कमष्ट्य। अपि भर 
त्समासः सत्वन्ञानं, वणज्ञानमिल्यादोा, तथा सपिषा ज्ञानमिष्यन्र 
पपि करणादरावदथत्वसम्पत्यये करणष्रष्ठ्वा अपि `` त्रा 

इति हाषन्रहणायुद्स्या ऽत्रापि षष्ट्याः पुर्विधानमाधि्य ष 
हरणाय इति सितम् । विर्भाक्तावधानस्य च खादिविधिनेकव 
कंयत्व $प्यवयववाक्यानां खव्यापारस्य नद्त्तः प्रतिपदाबधान 
का चिदनुपपत्तिः। द्रष्ठः सम्बन्धो गुण व्यतिरिच्यत इत्युक्तम् 
गुणप्रधानभावस्य चेकन्र विरोधात् भाष्य उक्तम, न हीदानीं भरवां 
राक्ञः पुरुषरस्यात तन्न प्रातसमाधानमुक्तं भवात बाह्यमथमपक्ष्यात। 

पतद्धाभ्य व्याचष्ट । 

अन्यनं व्यपदिष्टस्य यच्रान्यजोपजायते । | 
ॐ. क [१ ऋ, क # ॥ 

व्यतिरेकः स धर्मो द्रो लभते विषयान्तरे ॥ ६ ॥ । । 
राज्ञः पुरुष्रस्य कम्बल इत्यादो राज्ञो विशेषणेन व्यपदि 

धिजञेभ्यत्वं तथापि तस्थ प्रधानभूतस्य नात्र फम्वलादौ प्रतियोगि 
9 



विज्ञापनम् । 
बनारससंस्ृतसीरीजनाश्नी वाराणसेयसंस्कृतपुस्तकावली । 

इयं पुस्तकावली खण्डशो मुद्रिता भवति । अस्यां संस्कृतभाषा. 
निबद्धा बहवः प्राचीना वुलेभा उत्तमोत्तमाः काचदङ्कभाषानुवा- 
इसहिताश्च भ्नन्थासुद्धिता भवन्ति । तांश्च ग्रन्थान् कारिकराजकी- 
यसंस्कृतपाठशारीयपण्डिता अन्ये $पि विद्वांसः शोधयन्ति । येभ्रौ- 
हकमहाशयेरियं पुस्तकावला नियमनाविच्छेदेन संग्राह्या तैस्तदे- 
केकस्य खण्डस्य कृते ।॥. मूर्यं प्रापणव्ययश्च = देयः । अन्येम- 
हाशयेर्थैः कानिचित् खण्डानि संग्राह्याणि तेश्च प्रत्येकं खण्डानं ते 
१. मूल्यं प्रापणञ्ययश्च = देय इति ॥ 

तत्र मुद्रिता ग्रन्थाः । 
+ (त ५ र०्या० 
सि दधान्ततच्वविवेकः खण्डानि ५ ॥ + 
अथसङ्ग्रह अंग्रजीभाषानुवादसहितः #॥+# {4 । 
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 ततीयकाण्डम | ` २८९. 

ने व्यतिरेक आधिक्यं सम्बन्धो जायत इति भिन्नविषयौ गुणप्र- 

` ततश । 

` प्राधान्यं खशुणे लस्घ्वा प्रधाने याति शेषताम् | 

सहयोगे ततस्तख प्रधानत्वं न हौयते ॥ ७ ॥ 
। अतो विष्रयभेदाडइेतोः पुरुषस्य राजानं सम्बन्धिनं प्रति प्राधान्यं 

निवत्तते । स्वस्मिन् हि तत्र गुणे अप्रधाने राजलच्तणि प्राधान्यं 

तीति, तत्र खस्य कम्बलादेर्योरी पूव प्रतीतं प्राधान्यं नापगदति 

ग डति प्रसङ्गात्निदनमिव योगक्तेममाह। सयुक्त ऽप्रधान दत्य 

नाप्रधानात्ततीया विधीयते) पुत्रेण सहागत इति। तन्न पुती 

बद त्तस्थेति यथा विशेष्यमाणस्तद पैचया प्रधानमप्यागमने सहा- 

पामध्यादागतसम्बन्धादनुमौोयमानागमनसम्बन्धेऽप्रघानमिति भ- 

ति .ततोऽप्रधानलक्चणा ठतोया । तथा पुरुषो राजापेक्तयाऽप्रधान- 

पि सखविशेष्यापेत्तया प्रधानलाद्रान्नः पुरुषस्य धनमिति ष्टी 

तिपद्यत इति सिम् ॥ ७ ॥ 

इति यीभूतिराजतनयदेलाराजक्तते प्रकीणेप्रकागे 

 साधनससुदेथे शेषाधिकारः ॥ 

२७ 

लच्णौ हौ धर्मौ प्रतिपद्येते । व्यपदिषटखेति भूतकालोपा-ः 
नैन सखसम्बल्िदययोागी भिन्नकालगुणप्रधानभावो न विरष्यत 

त्याह ॥६॥ ` ` 11 

बेभेव । तेन लब्धकम्बलादौ च परस्मिन् प्रधाने ओेषभावं गुणत्वं 

षरयभेदात् गुणप्रधानभावस्येकचाविरोधादिवयर्थः। सषवोग इति। 



२९० तटीके वाङ्यपदःये । 

एवं तादत्कारकात्मा विभक्र्धो विचारितः । प्रथमा त्वभिहिते 
भरघमेखेवं केखिदिहिता । तिङादिभिरभिहिते कमोदौ कारक प्रथमा, 
पश्यते भ्रोदनः, मांसपचनो बद्दः, गोन्नोऽतिधिः, प्रसकन्दन;स्तश्धः, निः 

शानी थाणा, पचति देवदत्त दति यथाक्रमं कमौदिकतेषयेन्तकार्- 

कामिधानं तिडादिनोटाद्रतं । क्तः इति कता कमभिधानं, भौपः- 

गव इति तदितैन सम्बस्धाभिधानं, दिगुरिति समारेन तत् । राज्नः घुः 
रुष इत्यत्र परस्राप्तयोः सम्बन्धमात्रे वाक्चपयंवसाने सती तरनिब- 

न्धनया ष्या दिष्टसम्बन्धाभिधाने परस्माटभिहितलक्षरेव प्रथमा । 
भचतु लये चोदितं भमिहितलचणम नभिहिते प्रथमा विधिरिति 
वत्तः पचते इत्यादौ तिडमदिभिरनभिदिषे कस्मि्िक्ारके प्रथम 

प्राप्नोतीति विकैयस्यार्थः। भ्रन्र परिहारोऽस्तिभेवन्ती परः प्रथमयुरुषे$ 
भरयुज्यमानो ऽप्यास्त दलयक्तः। करियानुषङ्गमन्तरेण हार्यः पदार्थः 

दूति सामान्यरूपाव्यभिचरितसम्बन्धा सवजत्रा ऽस्तिक्रिया संविधीयत् 
दति ठक्लो ऽस्तीति बाक्यप्रयोगादभिदहिते तिडाा कत्तरीयं प्रथमा, 

तदुक्तं भाषे। न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति । भवे्टतपदा्थाधि 

करणंल्राग्रयोगस्यावधारणस्य च सत्तापे्चलाद्पचारसत्तासमादि 

टः सवः पदवा्ो ऽधः शब्दाय दत्यधैः । तथा च प्रागुक्तम् 

प्रवत्तिहेतुः स्व॑षां शष्टानामनपायिनीम् । एतां सत्तां पदार्धो ङि 

न कञचिदतिवत्तत इति, नास्ति बध्यते नीयत इत्यायनुषङ्को $ि 

निरूपितस्य सतौ भवतीत्ौखगिकीयं सर्ब्ेवेयं सत्ता । तवं 
चाभाव इति चोदितम् । प्रासाद श्रास्त श्त्याट्ावासिक्रियापेच 

याधिकरणथक्तिनीभिदहिता । सा च क्रियापेा लभिदिता। तत् 

खाभिहितलकत्तणा प्रधमा प्राप्रोति । तथा फलिता वनस्य । 

खराः पर्त।.ग्त्यादौ समानाधिकरणसम्बन्धप्रातिपरिकार्थव्यरि 

रेकाभ {वत् न कि्चिदभिहितनिति रनभिडितल्तणा प्रवमा । 



तृ्तौपकाण्डम् | २९१ 

( नी बेरुकेरिति चास्तिपद्ाध्याहारेणाधिकरणग्रतिप्रधानस्या- 
चकेन चिद्भिधानमिति कथं प्रधमा। तिङडसमाना- 

1 प्रथमेत्ये तदष्यास्ताम् । न च दृष्टान्तेन लक्षणमलत्तणम्। श्र प- 
दूषणमुक्तं शदढभावस्तयोरपवादत्वादिति । पद्विभज्यान्वा- 

पक्षे देवर न्तः पचत इति सखिते यावल्तिङ उत्पत्तिन¶स्ति ताव्ति. 
मानाधिकरणत्वाभावात् प्रथमा न प्राप्रोति। तधा च टेवदत्तथ- 

विहिताः सवं खादयःख्िता इति लटः खाने दितीया- 
समानाशविकरणे विधीयमानौ शटशानचौ प्राप्नुतोऽपवा- 

गौ नतु तिडः । तेषां तु तिङादिरवकाथो भवेत् स एव 

माया भ्रष्यस्तीति पचति देवदत्त इत्यादौ तिङ्समानाधिकरणः 
गः प्रधमान्तो न स्यात् । तदेवं लक्षणन्तश्यष्व प्रत्याख्याने 

पटिकाथंलिङ्परिमारेत्याचार्योक्तमेव लत्तणं न्याय्यं अवखापि- 

म् । त र विचायते । डन्चाण्प्राति पदिकस्य खादिप्रकतित्वेन विन्नात 

त् प्रातिषदिकस्यैवायं दति प्रकतेर्विेषण प्रातिपदिकग्रहणं नोप- 
यते । तथा च तद् संयुक्तभेवायेशब्देनानधेकात् प्रथमां विधातुम् , 
व्यागङ्ति पय्यगङ्तोति भ्रनथंकस्यापि निपातस्य प्रातिपदिक- 
ज्ञोपसंख्याता । यद्येवमसम्भवास्ताम्यात् प्रथमा भविष्यति । न हि 

भक्तिविधानादन्यप्रातिपदिककायस्यात्र सम्भवः किच अधिपरी 

नर्धंकाविति गतिसंन्नाबाधन!थोत् कमेप्रवचनीयसंन्नाविधानलि- 

द्धं वच्वभेषां भवतीत्वनुमौयते । ्रन्यधा क्रियाविग्रेषद्योतकलवा- 
वै गतिसंच्नाप्रािरेव न स्यात्। खादिविधाने च भित्रवाक्यतापतते 

दिशेषेणोत्पद्यमानाः खादयः सिद्धा एवात्र । एकवाक्छ तापक्ते ऽपि 

चय [विषमे प्रजत्यपेत्तत्वात्रियमस्य कम्मेण्येव दितीया न तु करण 

र्घः; । खादिव्याहत्तेरेव भ्रधनियमो नाश्रयणीय: कमणि दितोतै- 
दि । एवं च तच्वश्बयेभ्यो ऽपि निःखुख्येभ्मो विधीयत एव 
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इत्यै रित्यत्र नोदाहृतम् । अ्रन्यधा लुग्बचनमंप्यतर न्रापकमस्ति # 

व्यतिक्रमे च प्रयोजनाभावात् पाटक्रमायाता। प्रमेवाच्र । त 

विशेषं णमेव . प्रातिपदि कग्रहणं * सामर्थ्यलच्चं णमपि अपदं प्राति 

दिकमावार्थेऽवधत्ते नाव्ययादेव । तत्र प्रातिपदिकसामान्येन विद 

चरमाणो ऽर्ध; सत्तेति क चिदाद्ः। सा हि सर्वार्थैः व्यभिचरितसम्बन् 
पथमं प्रतीयमाना विभक्तया विसम्बन्धनिरपेचस्य प्रातिपदि कमो 

-स्य(ध.इति व्यवस्थाप्यते ।-कल्यिता न्वयव्यतिरेकै च शास्तीयाथानिरं 

यः। तत्र शस्य प्रातिपदिकस्य दत्तं दकचचेणेत्यादौः धः 

$पि सत्तामाचानुगमात्तद्थश्च नियः निरधिकरणा च सत्ता नः 

भवतीति द्रव्या धिकरणेव तदं; । भवति हि निरपैत्तःशब्दलिङ्गः 

प्रत्ययापेच्नणात् मातर ग्रहणापेचचयाऽर्धा व्टवस्थाप्यते ततश्च पञ्च | 

नास्याविशेषः। येनाप्यक्तं प्रालिदिकाः सिदतेति नापि नामयपद् 
न(माख्यातपद्त्रैलचण्येन ; सि खाधोभिघ्रायित्वसुक्तं नः तु | 

धनसंपातीति सिहता ऽस्याभिग्रेता । येन -आ्ब्दान्तरप्रयोगस्म | 

गम्य ल्ात्तंस्याः प्रातिपददिकमनचाधंतात्र मवेदिति। त्रोखे च धर्म 

शब्द्स्य ¦ विखान्त्भावौत्निभितेनातहपलामाप्रादितीः निमित्तं । 

तिपदिका्थं इति कवित् ' स्वटमेव चक्तते । निमित्तं जातिगुण 

'यानिमित्ता सत्ता तद्धाखयां समाविष्टः समयवश्ात्तिरीहितनूषः 

अत एव निमिततेनान्मरूपतांमिवापादित . इत्य्यते न, तु भावन 

रूपन्तरापत्तिरविवक्तिता । तदा च्छरणमाचे.तु तवा तथैवाच् 

साय।त्। न चाच "विरम्य व्यापारः) उषाध्यपरिमितशुडस्ये वः दन्यः 

-आन्द्ाव्रतीतेः। ननु प्रतिचयश्रातिपदिकाच्छदं द्रव्ये घञचकरोऽपिः ग्र † ः 

"दुहत लिङ्गादि विशेष प्रतौ यते, द्रवे कपदोपाक्तेनयपि तेन मानादि 
नेव प्रातिपदिकार्थो व्यतिरिश्येत । न चेवम् तस्मा दिथिष्टस्ये वास्यः 

तिपदिकबायलरे लिङ्गोपरक्लस्यापिः प्रातिपदि काधंलान्मात्रयहण 
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कब्यदासेन कुमारो हत्त: कुरडभिति लिङ्ग ग्रह णस्य दा हरणं दत्तम् 
रा हि कमोदाधकप्रातिपद्िका्यं प्रथमान भ्वति माच्रग्रहणात् 
ष्नोधने प्रथमागर्धिनलिङ्गाच्च तथा लिङ्ाधिक्य ऽपिन स्यादिति 

ङ्ग्रहयां क्रियते| परिमाणग्रहणं प्रस्थादीनां परिच्छेद्निमिन्त 
इत्यभेदेन प्रयोगः साधुयथा स्यादिति प्रखः परिमाणमेषां त्रोहिणां 

धो ब्रोहयः, खारी आटकमिति श्रौपक्षेषिकामेटे पदकार्यमातरे इयं 
बन्ध नि मित्ताभेदो पचाराभिव्यक्तयथ प्रथमा विधीयते। असतितुप्र- 

माविधाने ऽस्मिन् तदस्य परिमाणमिति योगविभागात्तदितः पक्त 
क्यं स्यात्! इद्ानौं वचनसामध्याहइयमपि न भवति। तदेतदव्यक्ञ- 
नमेयादिसम्बन्धविशेषोंगोञ्चने घ तथा प्रसादो नघुल्म्। तददितेन 

नाभावेन तदिते घोरेङ्गभेदेन वाक्यं वा स्यादिभाषितम्। परि 

णाधिके तच प्रथमा शेतुमलुब्धो पात्तदति) ? दन्ताव्रमे दविवत्ताया- 

व प्रातिपदिकाथेग्रहणादेव प्रथमासिदहिः । एवं विंशत्यादौनां 

| वचनशब्टे चाधप्रतिसिध्या संख्या । तेन संख्यायाप्रभि- 
यामपि प्रधमाऽनेन विधोयते। तदयथा एको हौ बहवः । हिती- 
यस्त॒ यथायथं कमादिभ्य एव । सिदक्मादिविथिष्टानामेक- 

रीनानेकैरप्राप्यमापो मात्रणब्दीऽवधारणाधमिति कर्मादिषु 
मा न भवति तत्र तावहितोयाद्यो बाधिकाः सम्बोघधनविशिष्टप्र- 

विधानादा लिङ्गात् कमीद्ययिके तदभावसिदिनं व्यतिरेकबति 

तपदिका्थे प्रथमाया भावे सम्बोधने विधिरुपपद्यते, अनेनैव 

ल्वादिति मात्रग्रहणं व्याख्यातम् । मोयते ऽनयेति माता 

71 तस्याः समाहारइन्देन निर्दंशः । तत्र संख्यायामभिहिताया- 
1धिंभ्यो यथा स्यादिति माचरग्रहणस्य प्रयोजनं वचनग्रहणेरैव 

त्न्यतर च्छक्यसवक्लुमिलक्तं भाघे। साकल्यार्धतु मात्रग्रहणम्। ` 
रशब्दस्य रूटित्वाशङ्गा नोदेति तेनोकानादिग्रहणा्धैनिति क्त 
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वित्। भ्रवधारणार्थत्वेनतु स्थिते माचरगब्दे पदसामानाधिकरश्य 

स्योपसंख्यानमधिकत्वादित्यक्तम्। न वा वाक्याथेत्वादिति चात्र परि 

दारो ऽभिदहितः। भ्रनपैचितेतरेतरपद्ाथंसमन्वयव्यतिरिक्त ए प्रा 

तिपदिकार्थः प्रथमाविहितो वौरः पुरुष शत्या द्व्रित्यथः ॥ 

तदेवं यघान्धासमेव प्रथमाविधिय॑क्तः । सम्बोधने ऽपि प्रथमो 

क्रा तश्र सम्बोधनं खयं व्याचष्टे ॥ 

सिदस्याभिमुखीभावमावं सम्बोधनं विदुः ` 

्राप्नाभिसुख्यो दयर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते ॥ १। 

परिसमापरूपस्य प्रदस्य क्रियायां विनियोगाधं यदभिमुखी 
करणं ताव्मात्रं सम्बोधनं प्रातिपदिकाधाधिकरूपम्। य । 

कमीदिसाधनशूपतां सम्बोधनस्यापावत्तयति । य एवं हि गमन 

दौ नियुज्यते कत्त सवाभिसुखो जात न 

अभिसुखोनः तस्य च गमनोत्तरकालं क्रियासाधनं परम्परया क्रियं 

पकारतामनुभवति सम्बोधनं न तु सात्ताक्ारकम् ॥ १॥ 

विशेषणे ऽपि च सम्बोधने विशेषण विशेष्यभावादाक्यायता । । 

अपि तु क्मादिसाधनभेत्र तत्पदाधेत्मित्याद॥ ५ ॥ 

सम्बोधनं न वाक्यां इति वङ्धभ् चागमः। 

निश्चायकं प्रमाणमागमः। इत रपदजै रेच्य ण सम्नोधनता ग 

परदाधे ए सम्बोधनं क्रिया काद्धितोऽपि। तदयथा कर्मारौनां 
पेदिता क्रिया साधनमव्रकश्पत इति समापयितव्या क्रिया । 

बानो वाक्याधत्वम्। एवं सम्बोधनस्यापि सम्बोध्यमानतावग् 

पट् ण सम्बोधनम् । क्रियाकाङ्खितस्यापि गम्यमानक्रियात्व र 

पदललमपि वाक्यम् हत्त इत्यादिवाच्चार्थो ऽपि सम्बोधनं भवदेव । 
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इदानीं प्रहत्तिं निगमयति । 

उदे श्ेन विभक्तयथो वाक्याथोत्ससुपोदरताः॥२॥ 
संक्तेपचनसुहेणः तेन हेतुना विभक्येवार्थीः कमौदिकारकख- 

वराः पारमाधिकादखणरडादाक्याधौत् अनेककारकविशेषणविथि- 

क्रियाख्भावरात् एथगपोहारवुध्या तदन्वयव्यतिरेकाभ्यामपोडताः । 

धा हि बाक्धाथाद खण्डात् पद्ापोहारः तथा वाक्यार्थात्पदापोडा- 

। विभक्य्धंश्चापि पदार्थं एव । तत्रापि भरपोदारे पटा्थविभक्यर्थो 

दारो व्याख्येयः । वाक्याथे एव तु स्ितलक्षणो ऽसत्यसतु पदां 

ते वाक्याथादित्याइ। अन्यत्वाद्: । उदेशेन वाक्याथीवयवेनोपल- 

ताहाक्या्थादिति वाक्धा्धेकदेशात् पदार्थादेव विशिष्ट इत्यय- 

कः स्य) ऽयं इति।२॥ 

बानी बिभक्यधस्य प्रातिपदिकार्थादभित्रले खीयं निगमयति ॥ 

विभक्तय ऽव्यथोभाववचनाद्वसीयताम् । 

श्वन्यो दव्यादिभक्यधः सो ऽव्ययेनाभिभोयतें ॥२३॥ 
अव्ययं विभक्तीति विभक्वथे वचनमब्ययं सामथ्यं नोत्तरपदेन 

इत्यक्तम् । अ्रधिस्चीति। तत्र यद् द्रव्यमेव विभक्तयर्घो$शब्देनेव 

3 । तदस्या प्रयुज्यमानस्य कुतः समासः, 

छमा इभ त्यथं -व्ययी भावशासनादव्रसौयते । प्रातिपदिकमेव कमा 

नि साधनान्यभिधन्त इति । तथा हि भ्रधिकर णशक्िमवाध दि तर- 
‡ नुभवति समास, इष्टो ऽस्य व्यतिरेके ऽपि व्यतिरेको ऽन्वये स्तौ 

दिना पू्ैमन्वयव्यतिरेकाभ्यामयमथेः साधितः। सम्पति लि- 
यनेनोपार्ालतः। रपि च पञ्चकप्रातिपदिकोधपक्ते पिथिष्टस्य 

भी गस्य द्रव्यस्य ( क्षत्तादिहोषद्योतनम्) १। सविभक्तपद्वाच्यम्पि 

ह स्थात् द्योतकानां नियमाभावादिति कमेतशिष्ं युज्यते 
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सत्यमेतत् । किं तु बिकने लिङ्गभिदमुपन्यस्यते। तथा चाव्ययं 

क्च उपलत्तितः । पञ्चामभूतस्य विशेषस्य व्भितिभिः प्रकाशनात् 

पदेनेाथ उपलच्यते समुद्ायवाचत्वात्तस्य न भक्तया । पञ्चकप 

पिवा निभागस्य शक्यातनो षिशेषस्य प्रातिपदिकमात्राद्प्रतौते 

विभक्तीनाभेतासौ विषयः । प्रातिपदिकवाचाद्नियतशकतदरव्यादन्यं 

नियतशक्तिविभक्तय्थं इति युक्तमुच्यते, एवं च तत्वाद्न्वयव्यतिरेकौ 

तेनेव यथायोगं प्रत्तदये व्याप्रियेते ॥ २॥ 

नतु च समानकर्वकथोः पभौ कत्तरीत्यस्य तच्लावगम । 

द्रव्यादट्न्यो विभक्तवथं इत्याशङ्य शक्तेः साघनत्वसुपपादवितुमाह। 

टू्व्य॑ तु यदयधाभूतं तदन्वच्न तथा भवेत् । 

क्रियाभेदः ऽपि तस्यासौ द्रव्यात्मा नापडीयतें ॥४। 
सर्बावस्ासखनपायादेकस्वभावं दरव्यं सदेवाभित्रभिति व्च हन्ते ¦ 

शेत्यादौ साधनवेचिच्यं निन्रिबन्धनं स्यात् । दठक्तं पश्य इक्ते 

फलितमित्यादिक्नियानानात्वनिभिन्तो द्रश्यस्येत्र मेद् बूत्यपि मि. 

च्याक्रियानानाल्भपि धरुवं द्रव्यस्वरूपान्न प्रवते सम्बन्धि 

माचादसतुनो ऽन्यघाल्ाय)गात् ॥ 8॥ 

एवं न्नाला। 

तस्ममादयत् करणं दरव्यं न तत्कम पुनभ॑बेत्। ॥ 

सवस्यैवान्यथामावः तख टूव्यात्मनो भवेत् ॥ ५॥ 
कारणभावेन छतं दरव्यं कर्मतया म प्राप्यते । तदुपलत् 

\ => 

चेत्कवारकान्तरेषु कमतया चावगतं शेषतया न विन्नायेत एकत्व 

त्साधनस्य । प्रासाद् आस्ते शेत इति ल्युटाभिधानादधिकरणसप्तमी 

स्यात् । शक्तेस्तु कारकत्वे क्रियाभेदेन तद्धा दिक्रियापैन्चयाऽधि 

करणगशक्तावभिहितायामपि अआरासिक्रियापैक्तया सानसिहिता इहि 
# 
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र्टास्ाथ्चयणा सप्तमी सिध्यति । तथा च वार्तिकमनभिहिते 

हे विधानमिति। अथ क्रियान्तरयोगे करणस्य कर्माकतया परि- 

णामः । सदा सकलस्यैव द्रव्यखभावस्य वस््न्तरापत्तिः स्यात् । 
त करणं शवत्वात् । शक्तेस्तु साधनत्वे क्रियाभेदेन तद्वदे ऽपि तदा- 

वारस्य द्रव्यस्यान्वयितावस्था ना च्छकल्यन्तरत्यागोपादानयोग युक्तः 

कर णादिरूपतया सम्भवः । असमथस्य च दृव्यस्य क्रियासिद्यनन्तर- 

एम्यत्वात् सामव्यंमे तदाधारम् । साधक३तो द्रव्यस्यापि साघ- 

7धारत्वात् साधनाभावः कल्पयितुं न्याय्यः। न हि देवदत्तस्य भव- 

याधार ञे तदाधारस्य पटस्यापि तक्करप्यत इति शक्तिरेव साघनंन 

| भद्रव्यम् । समानकतकयोरिति तु शक्तयाधारद्रव्यगतेकल्वा- 

रोपनिमित्तं समानघं कटगक्या। पमौ कतत्तरि, हस्तिसूचकयोः 

नरिति पभौ द्रव्ये यः कत्ता, हस्तिस्ूचकयोर्यौ कत्तीराविति 

[ख्येयम् । अध वा कट शक्तयाग्मयः पशुरेव कत्तति सामानाधिक- 

ण्यम् । कमणि हितोयेत्याद्ाव्पि शक्तौ नां सङ्कचायोगात्तदाधारं 

व्यमेव दृश्यते । तेन कर्मकार्थसमवेतायां सङ्कयायां विभक्ञय 
खथ; । निराघारायाश्च क्तरनुपपत्तेः द्रव्यमेव शक्याविष्टं साधनं 

1रबाच्म्। तत्तु विशेष्राकमेव क्रियाकारि नियतेन त्ामनां 

भिहितं पद्ान्तरेऽभिव्यज्यत इति देवदत्तः पचतौत्यादिसामा. 

1धिकरच्येन प्रयोगोपपन्तिरिति स्वं सुखम् ॥ ५॥ 

इति ओभ्रूतिराजतनयरेला राजक्तते प्रकी ष॑प्रकाथे 

साधनसमुदृश्ः सप्तमः। 
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ग्टानीं साध्यापेक्तत्वाद् साधनस्य साधनानन्तरमादिष्टायाः 

क्रियायाः शास््लोयं लच्चणमाह ॥ 

यावत्सिहमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधोयते । 

धाथितक्रमरूपत्वात्सा क्रियेति प्रतोयते ॥ 

इद क्रियावचनो धातुरिति पूर्वाचायलक्षणे ऽस्तिभवतिषिय- 
तौनां धातुत्वं वक्तव्यमिति चोदितम्। तथा हि। किं करोति पच 

तौति पचादोनां करोतिना सामानाधिकरण्यात् क्रियाविशेषव।चक- 

ल्राध्यवस्ायोनतधा भवत्यादौनाम्। न हि भवति किं करोति भवतौ 

व्यारोति न ते क्रियावचनाः स्यः। किं च परिसखन्दखभावा लोक । 

क्रिया प्रसिद्धा । श्रस्तिभवतिविद्यतौोनां च न परिस्यन्द्सखभावौ ऽघं ; 

दरति सकलधातुव्याप्रकं क्रियालक्षणं भाषे प्रणौतम् । कारकाणां . 
भ्रहत्तिविशेषः क्रियते! तच विचायते । स्वेषां कारकाणामेकः ` 

प्रहत्तितिशेषः प्रतिकारकं भिन्ना वा प्रहत्तिरिति। आद्ये पत्ते । 

कारकाणां फलभूता भूतिः संपदा पचयाद्रिका वा प्रहत्तिः । 

स्यात्, न्धा वेति हैतम् । तत्र न तावस्सवेषामेकः प्रहत्तिविशेषो ` 

ऽसम्भवात्। न हि येव करणस्य प्रहत्तिः सेव कर्तुः, यैवाधिकरणस्य | 
सेव कर्तुः सम््दानस्येव्यादि । अनेकाखयाया एकस्याः क्रियाया | 
अर्शनात्तस्म्रात् प्रतिकारकं भित्रा प्रहत्तिः क्रिया। इयं च जनि 

यावाची धातुरिति सकलकारकव्यापाराभिधायौ धातुः (प्राप्षि-. 

मतः इवमतः) १ सवेकारकाभिधायी (लकाराभिषधायो)१ लकारः। ` 

सच धातृक्रव्यापारेण (घने दिनो)? धातोः परः प्रयुज्यमानो न्या- ( 

यः नेतदस्ति कर्तकर्मणोः यस्यानुगशसनं तद्व्य।पार एव लान्ता- . 

ततोयते। नतु शब्दनिमित्तेन नामान भवितव्यम् । अपि लधनि- 

निनेन शब्देनेति साघनमानै (तौ नुशिष्पतां भवेललेबेतद्यदि ) 



तृनीयकाण्डम् | २९९ 
^ 

बाघनमात्रव्यापारो लान्ताद्वगस्येत। कतुकर्मव्यापारएव तु प्रतीयत 
शब्द्शक्यनुसारेणानुश(सनं युक्तम् । तत्तहि साधनमात्रव्यापारा. 

भधायौ षातुः। अन्वयव्यतिरेकेभ्यस्तद्नवगमादुपायान्तराभाशच 

रक्षतिप्रत्यया्थानुसरणस्य। सत्यमेतत् किं तु देवदत्तः काटे: खाल्या- 

दनं पचतोत्याद्ात्रविशेषेण पचतधातोः सवकारकव्यापारखी- 

रोपपत्तेरखिलकारकव्य(पाराभिधायौ धातुरित्युपगमात्। प्राषा- 

येन तु कतंकर्मणोरथे लकारोत्पत्तेः, तदयापार एव लाद्रतौयत 

ल्ेकोयं मतम् । अन्ये मन्यन्ते | सम्प्रदानादिव्यापारे धातोनं हत्तिः। 

रणादिव्यापारे एव तु हत्तिः। तधा च करणादाविव खातन्ययविद- 

तायामपरादानादौ। इं चाधिखयणोटकारेचनमित्यादि कर्चीदोना- 

मैव व्यापारः पिक्रियेति वा (किरण)? दर्भिंतम्। अ्रतश्चकारकाणां 

विशेषः क्रियाखरूपमातरं कथितं न तु धातुवायत्वे यस्य 

कस्य या प्रवत्तिः सा क्रिया । ततो बहकारकतिषयत्वेन 

द्य ण्व पाक्या का वदेव तु धातुनाभिधौयते कर्मगता 

गता व॒ पच्यते पचतीति । अत एव कतृकम॑रोरेवोत्यद्यते 
कारस्तदचापारस्यैव धातुना ऽभिधानात् । अन्येतु बिशेषपदे 

न्सरङ्गतवाप्रहत्तोनां विशेषः प्रहत्तिदिशेष इति सकलकारकजन्या 
मक्गच्यादिरूपा रतिः फलभूता कारकप्रठत्तेः क्रियेति व्याच 

ति । अपरे पुनः कारकमत्र प्रधानं विवत्तितं कतैकमरूपं न 

नरप्रघानं करणशादि। बहुउचनं त्वनेकक्रियाभेदकतेकमभेदात् | 

तृग्रहणमेव तु तत्र न कन्मणि लकारद्शनात् तस्य व्युदासो 
7 भूदिति । तेव यत्र सम्भवति कमं त्र तदयापारो ऽपि क्रिया) 

देवं तत्तद् पै्येव बहवचनं व्याख्येयम् । (कर्मायत्वाचच प्रदात्तस्- 
पि प्रधानम् |)? नेतदरस्ति कर्मण्पो ऽसर्वविषयल्ात्। स रवार 

धानं कारका िवत्तितम् । त्रच अन्यथा शुष्कौदने कारकाणि प्रव 
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तन्ते, अन्यथा मांसौदन इति भाष्यमेव लिङ्गमाह । तधा हि 

दने संरम्भेण प्रवत्तते क्ती, शएष्कौदने च मन्दतया प्रहत्तिं दभे 

यत्यतो ऽवसीयते कत्तेबात्र क।रकशब्देनाभोख्ित ऽति । तथापि हि 

चेतनत्वात् स एव तथा प्रवत्तते । तदेवंप्रकारा ससंरग्भा तदिपरोभूः 

महत्तिपिशेषरूपा क्रियेति भाष्यकारेण खयमेवोदाहतम् । अचर 

चिच्चोद्यन्ति । चेतनस्य प्रहत्तिसम्भवादचेतनो न ग्टहौत; स्यादिति 

तव्प्रहत्तिः क्रियेति नोक्तं स्यात् । मांसौदनादौ च करणादौनामपि 

स्यात् कथं करत्तेवाच निरिष्ट इति । अन्रोच्यते। सामान्येन संर 
संर्ाभ्यां यस्य च कत्र सम्भवेन (दिकंस्तथा ) ? आदिकमधि कर् 

मन्या कारकसंरम्मेण मन्दतया वा प्रवत्तते । सामान्येन च 

कलेकर्भणोग्रहणाद्चेतनग्रहत्तरपि र्टीतेव । अन्यधा मांसौदन 

दरत्यादौनि तु संरन्भेए मन्दतया च प्रहत्तित्रिशेष उप्रलकितौ 

न पुनः पूर्वोक्ता कलृककप्रहत्तिनिं म्यते ऽतः कर्त्या विशिष्टाः 
प्रहत्तिः सा क्रियेत्यधंः । एवं च प्रहत्तिरेव विदेष इति समासः । 

कमणो ऽपि च सूचितललात् कारकशब्देन तदयापारो ऽपि क्रियेति 

भरतोयते। अन्यथा कलुपद्मेवाकरिष्यदिन्य॒क्तम् । अस्िन् (मधकः) 

ए प्रधानार्धो वासौ तख्डलानां व्िज्घृत्तिरिति भां कथं व्यापारोषिं 
क्रिया घातु्राच्या साच विक्तेदनान तु शि्गृत्तिः। नास्ति त्रिं 

रोधः । नात्र शब्दार्थो निरूप्यते श्रपि तु वस्वथं इत्याधैन रूपै ए 

विक्कक्ेः प्राधान्यादेव युक्तम् । शब्देन तु रूपेण विकरश्युपसजै- 
विक्तेद नमथः । कमणि लकारोत्मसो तु व्रिज्लीत्तिरेवाथं इति कै 

विदिक्तेदनोपस्जना विक्त न्तिरित्यत्र तेन कट कम॑व्यापार णव सः 
वंच धात्रइतौदं दनम् । अन्ये तु सामान्यभूता क्रिया वत्त इतये 

तद्व्यानुसारेणए प्रठत्तिः नान्न ग्टहीतविशेष्रसकलकारकानुय। 
विनो क्रियेति मन्यन्ते नव्या हि फलजननेनैव साधारण | 
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प्रहत्तिविशेष इत्युच्यते । प्रहत्ति खाथेविथेषशे त विशेषो 
1; फलज नक्ता देरूपेण न पुनरधिखयणा दिशूपैरोव । तेन जम 

विशेषप्रक्लतौनां क्रिया । सवेषां हि कारकाणाभमेका प्रहस्तिः 

नालक्षणा । सर्वाणि हि फलजननाय प्रवर्तन्ते । एवं 
, फलजननारूपं तत्सव कार वोष्व विशिष्टम् । किञ्चित् खलु कारकं 
न चिदेव रूपेण जनयतीति फलजनना सवसाधारणरूपैव । 
तभेदेन तु जनकत्वात् कतुंकरणादिव्यपदेशः। करणादिदर्भने- 

का क्रिया एकत्र भवतीति व्यतिरेकद्शंनं चेह नाखीयते। अत एवं 

रिस्यन्दलक्तण एव व्यापारो न क्रिया । प्रहत्तिरित्येतावत्युच्यमाने 

लोकप्रसिष्या परिखन्दलचचण एव व्यापारः प्रतौ येत । विशेष- 

इणात्तु प्रठत्तिमात्रमवगम्यत इति के विदयाचच्चते। तथा हि 
१ प्रतिः प्रहच्यन्तराद्धिदययमाना विशेषरूपतामापद्यत इति सक- 

क्रियायां तल्लत्तणम् । विशेषश्च सजातोयादिजातीयाच्च । तत्र 

नयाङ्गदौ ऽन्यधा कारकाणि शुष्कौदने प्रवन्तन्ते ऽन्यधा 

दन इति प्रतिपादितः । सुजिक्रिया हि कारकभेदाद्धिद्य- 

ना ऽ्रोक्तोदासोन्येन तु शष्कोदने कारकाणां प्रठत्तिः संरम्भ 

ण॒ मांसौदन इति विशेष्यते । यदि च संरब्धरूपेरेव साधनं 

क्रया स्यात् तद् शष्कोदने भुजिः क्रियाखूपतां न प्रतिपदेतेतिं 

ह त्तिपिशेष इति क्रियासामान्यलच्चणम् ) विजातौ यादवे दस्तु गच्छति 

जतय स्प्रष्ट एव । नष्टद्रव्यादन्यत्वमेव तावत् कथं क्रियायाः 

भबति । तच्च वक्तव्यम् । ततराप्युक्तम् । इह सवेषु साधनेषु सचि- 

तेषु कटा चित्पचतोत्येतद्वति कदाचिन्नेत्याटि भ्रन्यव्यति- 

काभ्यां ` प्रचत्यादिशणब्दवाच्या क्रिया । ( द्रव्याकारकश्क्तियुश्ां 

ट्व )१ । तथा हि । ्रोदसौन्यावश्यावां सत्ल्प्रि: साधनेषु 



1; तटीके बाक्यषदीये | 

मचतीत्यादिप्रश्यो पाख्ययोरभावादर्थीन्तरविषयल्वं तयीः। तद्य 

घटसन्निधाने सूत्पद्यमानानां व्यागजानामग्निसंयोगापेच्चल्वम् । 

वा यथा देवदत्त $ह भूत्वा पाटलिपुत्रे भवति। साधनं । 

श्वपरमाजोकं पूरवेण शरणेन कदावित्वस्य चिदया ख्यात्रिशेषो हेतुः 

क्रिथायाः प्रहत्तावैकेरभिदितः। सच सत्यपि विषये (मरीकानलाय- 

सवथ) १ न स्य(दितौदमपरं लिद्गसुपन्यस्तम् । नव्या हि प्रौतिलक्तणं 

मलं द्रव्यमाच्रादभवइयापारं ततो ऽन्यमावेदयते । भिष्याप्रत्यये विष- 

यस्याभावात् फलानुत्पत्तिप्रसङ्गात् । न च साधनादेव ध् 

कलोपजनः । शक्तित्वे ऽपि व्यापाराभावे फलाद्थनादिति नास्ति 

किदो ऽथो य: क्रमविशेषापेचः कायमभिनिवत्तयति। सा 

क्रिया न शक्चा पिष्डीभूता निदथयितुमित्यनुमानगम्योक्ञा। नमु 

पचतीति प्रख्याया निरालम्बनते नित्यस्य द्रव्यस्य कथं ते 

विकी: सिद्धिः स्यात । शाब्देन रूपेण वस्तु भाव्यमानासकम्त- 

स्तस्य यातल्वादनुमापकलमयुक्तम् । निरालम्बनत्वे तु प्रत्यचेव क्रियाः 

प्रख्याविशेषा य। नानुमाने ऽपिःप्रतीता ऽसौ शब्दना ऽभिधीयते 

फलसुपजनयतीति न तस्या वर्तमानाभिधानं विरुध्यते । अरोचयत 

इद व्याकरणे न वस्त्वर्थो ऽथः, अपि तु शन्दार्थोऽघंः। तान्व 

यव्यतिरेकाम्यां धातुभागस्य योऽर्थोऽवस्थाप्यते नासौ साक्ताद्प-. 

खब्धुं शक्यते । समश्ितक्रमो छ्धांमाख्यातात् प्राधान्येन प्रतीव 

मानः क्रियेति धातुभ्योऽशब्देन रूपण क्रियावै ब हि मा्ते। 

( खाभान्) १ सिदं तु द्रव्य्मिलयुक्तम् । वास्तवेन रूपण साधनाधीन- 

साधनमपि प्रतिपद्केः सिदरूपसुयते । तथा हि दव्यशब्दमानाः | 

` प्रवत्तना घडढः क्रियत इत्यादि साध्यमानावस्ेष्वपि सद्याच्रा कारव. 

खम्बमं प्रजवं जनयन्ति । क्रिंवाशब्दपरयोगो घटस्य हि भावयमान एव 

| 
4 
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्ावाचकोऽत एव एकादी नामवखानां कमेण प्रादुभौवः । यद्।सौ 

टथब्दात् प्रतोयते क्रियत इति क्रियाशब्दप्रयोगादेव तद्वगभे 

चयः! पदान्ते निर पे्ताच्छब्दा ट्न्वयव्यतिरेकाभ्यामर्ध्वऽत्रगम्यते। स 

स्याथ इति क्रियाशष्दप्रय।गादेव षट इत्यस्मात्केवलात् सलः 

7 र कस्य उाधैस्य (वगमात् प्रतिपदिकाधेः सत्तेति निर्णोतम्। क्रि- 

पदप्रयोगाच्लाखितक्रमरूपतावगम्तिङतानां भाव्यमषनो ऽर्थो 

रदस्थाप्यते । घटः क्रियत इतिच घट इत्येवं बुध्या ब्ह्यमाणोयो 

ध: स॒ निवेत्यंत इत्येवं पट् समन्वयः । घटो भूतः, भविष्यतौत्यादौ 

प सदाकारप्रत्ययादभिधेयासना नित्यत्वमर्थातमनमनित्येष्वपि 

तत्य त्वमभषैयामना खित मित्युक्तम् । तस्माच्छयब्देन रूपेण भाव्य - 

रना क्रियेति घ्वनतोत्यादादपि क्रियामिति वच्यते । एवं 

बौ परीभ्रतस्य सक्रमस्याधस्यागमा पायिल्वाह्वा गाना मवत्तमामत्वात् 
त्यक्षत्!भाव इत्धयि वच्यते । तदटेवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां दव्यानु- 

पेता क्रिय! । नन्वेवमप्यस््यादीमां क्रियात्वं नस्यात् । नहि 

साधनेषु सब्रिहितेषु कदा चिदस्ति भवति विद्यते चेति 

न्ति । सवदा भावात् । परचतितराभित्यादाविव चास्तितराभि- 

दौ प्रकर्षामावात् किं करोति प्रचतौतित्यादिवच किंकरो- 

ित्यादिप्रशचप्रलिवचमाभागात् सत्तायाश्च मिविशेषलात् भेदा- 

: 1 अत्र ब्रूमः । इहान्यथा साधनान्धस्तौ प्रवन्तन्तेऽन्यधा च 

दिति प्रहच्चिरूपसवं तावदस्ति । रसौ द्यात्मौयग्रहरूपेण 
धनानां प्रहत्तिः । एवं च भवतौ विद्यतौ च! सियतौ खामप- 

त्वागरूपेख व्यवसित तदिजातीयाद्द्ः । संरव्धसाधनसाष्या 

ससत्वा नियतमेष साधनानां सन्निहितति प्रख्याव्याख्ययोः 

तकभावः प्रकतरप्रत्ययाखापि दृश्यन्ते, तरतमपोरिह विधाः 
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शात् । भनियतसन्निहितादि नित्यसत्निहितस्य सन्तादिः शिश 

तेन साधनान्यच्चादभिगामानाष् । नापि प्रकषेण राज्यते। किं 

करोतोति च किं गतित्वविशेषप्रश्रेऽस्ति का चित् पचत्यादिक। 

क्रिया तामनुतिष्ठती त्यस्ति प्रतिवचनम् । सामान्येन खवगतायाभस्र 

प्रशस्यो पपन्तेर्नास्ति क्रियाविषय एवायम् ! प्रत्यासन्नविनाशे च किं 

करोति देवदत्तः अस्ति त।वहिद्यते तावदिति भवत एव प्रति- 

वचने। कि च्च सर्वासां क्रियाणामनन्तरफलजनकत्वमिहाप्येतदस्ति। 

किमत्र फलमिति चेद्ामनोऽच्तरुपेणेति ब्रूमः। षडङ्गविकारा इतिं 

निर्क्तवचनात् भवशब्टाभिधेयायाः समग्रक्रियाया नित्यलें 

मूलभूतायाः क्रियात्वप्रत्याख्याने भषिताद्ः । यद्यपि च भाववि 

कारेषु ति्तिर्नोपसंख्यातः तथाप्यस्येव क्रि य।धर्मनृद्यः । तथ 

हि क्रियायाः क्रिया निवं्तिका भवति, द्रव्ये द्रव्यस्य, तत्र चावध्य. 

पत्तयो र्निंहत्तिः प्रतीयत इति क्रियेषां कारकाणां हत्तिरूपा 

असंरब्धविषहद्ाउपत्चये चाच कारकाण्योदासौन्येनावतिष्ठन्ते । तथां 

हि यावत्कारकाणि प्रवत्तन्ते  तात्रतयर्वा परीभूतावयवः साध्यमान 

खभातः प्रहत्तिविशेषस्तेषामवधायंते । तदधौना फलनिष्यत्तिः 

शब्दाथौ इति चेत्त्लक्षणमिति वसुनः सिद्धेः सापि साध्यतवेनाभि-' 

धीयमामा त्रिवा। तदयथा ध्वनतोति एवं सत्तादीनामपि साध्व! 

खेनाख्यातेनाभिध।नात् क्रियानुमितमस्याटोनां साधुत्वं सिद्ंन 

व्यवतिष्ठते । (परिक्रियां) ९ चरमविनिदत्तिवचनादेतरेव क्रियालकच्तं 

मनुग।भि। तथा हि। तिष्ठती लयुक्ते ऽन बाधित पदायते चेति गम्यते ।' 

तथा, च  क्रियान्तरपारक्येण करारकाप्रहत्तिविशेषत्वात् क्रिया 

साधनसंसगदथंनाच्च भूमो तिष्ठन्ति बलेन (निनलेनं)? तिष्ठति 

एवसुपवसलतीति ` भोजननिहत्या कारकप्रहतिः क्रिया विनश्यत्बप+ 
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चीयत इत्यसद्षस्था सर्वभावा कारकप्रहत्तिवियेषः समायितं 
क्रमः क्रियेति भावविकारेषु प्रपञ्चयिष्यते । तदेवं साधनेभ्यो भिना 
क्रिया साधनेभ्य्चान्य एव धातुरिति किमन्यसाध्याव्यान्तादितिं 
साध्यस्रभावा क्रियाधातुवाच्या। नहि संयोगविभागाककः सिच 
सभा वोऽ्थो धातुवाच्यः साध्यमानतया पूवा परीभूततेनावगमात् | 
समग्रधात्थसामान्यरूपञच करोत्यथ इति पचत्यादिसामानाधिक- 
रण्यं प्रतीयते । पाकः पचतीति च छदाख्यातानां हि दयोर्भावयो 
सिदसाध्यतो रूपभेदात् बुद्धिभेदः पाकं करोति पचतीति च धाल्यें 
एव (विभक्तेदमाख्याः)? शब्टाग्रतौ यमाना वसतश्च कर्मगतविक्र- 
त्तिनिष्ठतवा व्याक्रियन्ते । विक्िद्यस्तण्लाविक्रेदयेत्य्थः । अत 

व विज्किद्यन्ति पचतीति च कम कलृमत् व्यापाराभिधानात् प्रतीति. 
मेदः। इयथः पचिरिति कमकतुमत् व्यापारस्य धात्र्धतायासुपपद्यते। 
तस्मान्न भावना का चिदितियागेन भावधेत्खर्गमिति तत्र वाकार्थो 
यजेतेति । अपि तु यजिः साध्यमानशरौरे विधीयते पदानुष्टा- 
नात् । फलतस्तु सामर्ध्याद्वति क्रियाविषैके क्रियेव प्रधानभूता 

ब्राच्याधं इति निर्णत तत एवावधार्यम् । अलमिच्च विस्तरेण ॥ 

इदानीभेतदेव क्रियालचणमुदाहरणेन स्फटोकरोति ॥ 

कायकारणभावेन ध्वनतोल्याथितक्रमः। 
ध्वनि; क्रमनिदत्तौ तु च्वनिरित्येव कथ्यते ॥ 

चरणा ध्वनतीति ध्वनिराख्यातेनोपात्तः पौर्वापर्यात्तथाल्व. 
समनुप्राप्तो विधौयते । तथाहि घण्टा ध्वनेः कारण, कायं ध्वनिः, 
तयो; सम्बसेन हेतुना कायेष्वव्यापारा घण्टा ध्वनतौत्यत एवमुच्यते। 

ध्वनेरेव वा प्रचन्यनतथा तस्यापि विसन्तानवदुदिप्रतावयवत्वात् 

सर्वभागः कार णमुत्तरसु कायम् । यदा रूपान्तरं (तव्यापाराद्यं} 
२९. 



रैण सर्दीके वाक्यपदीये । 

चा तदा पूर्वापरभाकस्य निदठत्तौ घण्टाया ध्वनिरिलयेवं | 
व्यवसायो न खशब्दादिति क्रियालभावः। प्रातिर्पद्कंन हि सिद्ध 

सखभावजं यतोऽर्यो ऽभिधीयते तच कर।त्याख्या । ज्नानसाध्यरूप- 

तावसायः शब्दान्तर सम्बन्धात् प्रतीयमानो बाक्यार्घो न पदाः! 

एवं पाकां करोतौल्याद् वपि द्रष्टव्यम् । (आख्याल्येनेके) १ साध्यस््रभावः 

क्रियारूपो ऽघाप्रत्यायनेन नामपदेन । शब्द साधं यथाभिधानं 

भमाणमिति निखितमेतत् । तथा हि शब्टाधयोनं वस्व इत्यस् 

इदुक्ताः ॥ 

अतेवोदाषटरणान्तरमाह ॥ 

प्वेते वेतत दरत्येतत् वेतत्वेन प्रकाशते । 
छाथितक्रमरूपत्वाटभिधानं प्रवत्तते॥ 

वेते गुणे वेतत इत्ये तत्तिङन्तमभिधानं क्रमरूपाश्येण व 

मानं क्रियारूपतामावेद यते । ततैव च शेत शब्देन सिदवद्च्छे गुणः 

.कात॑त्ेनोच्यते । श्वेतः श्वेतत इति। तदाह श्वेतत्वेन प्रकाशत 

इति । शक्तेन गुषनोपलक्तितः प्रतिभास इति श्वेत इत्यस्याः 

कारिकायाभेव व्याख्यातः । | { । 

तदेवं शब्देन साध्यतया ऽभिघीयमानः राः ॥ 

पो्वीपर्यवानघः क्रियेति लचितम् । पूर्वापरौभूतस्य लचणप्रवाद 

यगपदसत्रिधानादटेकक्रियालक्णानुपपत्तिरिव्याशज्याह॥ 

गुणभूते रवयवैः समृद्धः क्रमजन्मनाम् । 
बुध्या प्रकल्यि ताभेदः क्रियेति व्यपदि श्वते ॥ 

क्रमवतां चणानाभमेकफल) देशेन प्रहत्तानां सङ्घलनावुध्या - 

\भरादितेचयानां क्रियालब्यवद्यारः। तत्रावयवानां समुदा 

स 



क 
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|  शब्दभेदप्रयोजकत्वाभावादेकधातूपादाना क्रियेका 
(यसभा वाऽव तिष्ठते । तस्याश्चावयवाययः क्रमः पौव¶पयं 

व्यवद्धियते । समुदायं चेकत्रमध्यारोपितम् । उत्पत्तिः समन- 
रनिर्दानामवयवानां वाचया । समुदाय।द्व च फलं निष्पद्यते 

यवमात्रात् । अध्िञ्चयणादिवेय्य््यप्रसङ्गादि(त व्यवहिते ऽधिश्र- 
ादिभिः समाहितफलानुगुणेः (प णाखःवशेषः) १ । (्राधातयप्र- 
नेकापेच्तं) ? । काये णानन्तयेण मात्रेण कस्य चिद्विशेष इति फल 
शेषसम्पाद्कत्वेन- पच्याटीनामधेः प्रतीयमानः फलेक्यादेकतवं 
ध्यवसोयमानः किया ॥ 

यदि तदहि समुदायः क्रिय अधिखयणादीनां पचिक्रिय।तवं 

स्यात् । तथा च सवासखधिश्यणाव्सासु पचतोति प्रत्यबो 

प्राप्रोतोति केषु चित्कथेष्वतींतताङ्तेषु तावश्माचस्य पचि. 

पल्वाभावात् भूतभ विष्यदयवहारो न स्यादित्याशद्याहइ ॥ 

समूहः स तथाभूतः प्रतिभेदं समृद्िषु । 

समाप्ते ततो भद् कालभेदस्य सम्भवः॥ 
लिश्यणारम्भ एव॒ फलाभिसन्धेः समस्तः क्रियाकलाप्रस्ततेवा- 

स्यते तथा च पचतीति वत्तमानकालतायां प्रयोगः | तावन्मा- 

स्य फलं।पयोगिनो रूपस्याती तत्वाद् पात्तीदिव्यपि प्रयुज्यते । लच्त. 

न्तरस्य भाविनो ऽध्यारोपितभाविरूपस्याभिसन्धाने पच्यतीति । 
१थाभत इति गुणभृतक्रमलन्मावयवः । तथाभूतस्य हि समसु- 

दायस्य प्रत्ये कमवयवे ऽध्यासात्तत्रत्यवोपपन्तिः । अध्यास सर्वत्र 

[चतौीति प्रल्यस्यानुपपतरेरेव ज्ञायते । प्रत्यवयवपरिसमा्त्वात् 

सुदा वस्यावयबा नां तस्याध्यारोपर उपपद्यत एवम्प्येकल्यस्येय समु- 

यरूपतारोपाताष्यत प्रलयः । कं एकत्रैव श्यङ्ीकते समुदाये 
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वयवान्तराभावात् किमपि इद्मवशिष्टं यत्राध्यं प्रतीयेत । अत्रो । 
ससुदायवुध्येकलेनाप्यवयवबुध्या अयं चायं चेति समु 

प्रत्येकं समुदायस्य व्यपगमाद्पान्नोदिति भ्रूतकालना भारि 

च पच्यतीति भविष्यकालना वर्तमाने तु पचतीति तकौालना 

यदि तरिं प्रत्यवयवं समुदायाध्यारोपात् क्रियालं 

तस्यावयवस्य वत्तमानस्य प्रत्यच्ताकथमिदसुक्तं भाषे क्रिया 

मेयमत्यन्तापरिदृष्टा न पक्वा पिण्डीभूता निदययितुं (तद्यष्वाङ्ग 
निर्लठितः सम्धावनमानगम्येव्या द्धा ) ? ॥ ` 

क्रमात्म्भविनां तेषां चात्मानो न समूहिनाम्! 

सदस्तुविषयेयीन्ति सम्बन्धं चचतुरादिभिः ॥ 
समसमूहिनां क्रियाचणानां ऋरभेण भवतां सदसटूपतः 

तदेकवसुविषयैरिन्द्रयैः स्बन्धामावादिन्दरियाथसव्रिकर्षन्नानवि 

यभावादप्रतीयमाना अ्रत्यन्तापरिदृष्टा साधनेभ्योऽन्या ऽनुमान - 

क्रिया भाषे ऽमिहिता | एकस्िन्रपि हिते चशे सब्बुहोऽध्यस्यमा 

समायितपौर्वाप्यं एवावस्यते । (तव्यारूपस्येवाच् ) ? क्रिया 
(यरन्त ) ? रूपेशेन्द्रियाविषयत्।त् ॥ 

एतदेव टष्टान्ते नोपपाद् यति ॥ 

यथा गोरिति सङ्कातः सर्वा नेन्दियगोचरः। 
भागगस्तु पलस्य वुद्ौ रुपं निरुप्यते ॥ 
इन्द्रियेरन्यथा प्राप्नो मेदांशयोपनिपातिभिः। 

अलातचक्रदद्रपं क्रियाणां परिकल्पते ॥ 
न गौरण्व इत्याद वणससुदायो युगपद्भावावयवो ऽपव्य।व 

मानावयवदारेए ओतन्दरियपरिच्छद्यं ऽपि संकारे क्रमायाता 



तर्तीयकाण्डम् | ३०९ 

बुदिनिग्रीह्मः। तधा क्षणसमयात्मिका ऽपि वत्तमानक्षणगतेन्दरियस- 
ग्बन्धाध्यारापेण प्रत्यक्षा वा समुदायरूपतया फलानुमेया । तकं 

स्फटः प्रत्ययो वेति गोदृ्टान्तो क्रमो भित्र । समुदायस्तु वर्णाना- 

सु्चरेतप्रध्वसिनामयुगपत्कालाभावाद्प्रतयन्चो बुध्या निरूपितैकल्यो 
दृष्टान्तो वणसमाहारमाचदर्यानाश्रयेणात्र क्रियाया भ्रवयवपरता- 
दवयत्रससुद्ायाककतात् । अत एव॒ श्रलातचक्रवदित्याह ।॥ 

श्रम्यमाणोल्पुकराजोनां चक्राकारतया स्ान्त्याध्यवसायवत्- 
करियातच्तषणनाभमेकत्वकल्यना प्रत्यक्त नाभिमानख । क्रियाप्रत्यचत्- 

मध्यवसाथतया सह गटहीतसम्बन्धमाख्यातं पदं प्रयुज्यते । 

एकपदोपात्ताङ्गातकृतका एकभेदावधारणानि ज्ञानमेदा धातु- 

भिरभेदटेन प्रत्याय्यन्त इति शब्दाथेत्वमाित्योचयते एका क्रियेति । 

तथा च साधनस्येति लकारेणानमिधाने क्रियेकलतरेन व्यबद्धियते। 

आस्यते भवदिरिति॥ 

भवत्वेवमधिश्रयणाद्यवयवानां पचादिक्रियाणाम् । अधिश्रयण. 

दौनां तत्र च क्रियाणां प्रत्यच्ततेव कथमित्याणज्चाष । 

यथा च भागाः परचतेरुटकासे चनादयः । 

उद् कासेचनादोनां ज्ञेया भागास्तथा परे । 

अधिश्रयणादोनामपि संस्कारकाः खावयवा वियन्त इतिं 

ते ऽपि पू्वीपरीभ्रूताः क्रमवन्त एव क्रियाविशेषाः प्रत्यत्तभाव- 

मतिवत्तन्त एव । तथा हि स्रायवपरिकल्यनया पूर्बापरौभू- 

तससुदाथामका एवेते (हतदयाथा )? ₹दस्तप्रसारणस्वामि विन्या. 

टका वियोजनादयोऽध्यारोपे ऽपि न समुदायङूपाः । का तच 

वा भिधायिनामप्यध्यशिश्रयद्धिखयतौति शब्देन प्रलाश्यते 
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हतयवयवसमुदायामकत्वात् पचिक्रियावद्प्रत्यक्षा एवान्तपयन्तवन्तो 

भागाः ॥ | 

तङि निरंशा प्रत्यक्षा स्यादित्याशद्याद॥ 

यशापकरषपर्यन्तमनुप्रापघ्नः प्रतीयते । 
तच्रैकस्िर् क्रियाशब्ट्ः केवले न प्रयुज्यते ॥ 

शन्यापसारपरमाणुप्र्यघांथादययवयवविभागस्य क्रियाक्तणस्य 

क्रियालं नास्ति ्राितक्रमरूपत्वात्कियाया इति न तैः क्रियाय 

शप्र्त्तताव्यभिचार उद्वावनौय इत्यथः। करियालाभावादेव 

क्रियाशब्दः क्रियाशब्दस्याप्रयोगे शब्दार्थो ऽथ इति च न्यायात 
क्ियात्वाभावमाह । साध्यमानरूपतया हि तिडन्तेनाभिधौय 

मानो धेः किया । कैवलो वा निरंथः चणमातरे क्रियाशब्दाप्रय)ग् 

क्पमात्राधः । नेह वास्तवो भागो विद्यते ऽपि तु शब्दात् 

प्रतीयमानः । शब्दा लक्चणमाचस्वभावा ऽपि प्रकौ्णीवयओ 

-समूहाकनेव सवां क्रिया प्रतौयत इति सिदान्तशब्दवाच्यतय। 

क्रियायाः सक्रमत्वमतौन्दरियलं च । कमरूपतानध्यासे तु प्रत्यक्चः 

क्रमः तिङन्ताख्याताभिषेयः ॥ 

यदातु प्रयोगः तदा। 

प्वीत्तरेस्तथा भागैः समवस्थापितक्रमः। 
एकः सो ऽष्यसदध्यासादाख्यातेरभिधोयते ॥ 

सो ऽप्यपकषेपयन्तमनुप्राष्ो भागः समूहान्तरं प्राः पूर्वोत्त 

श्भागगतपौवांपर्याध्यारोपितक्रमः क्रियालन्नणसुपया सेवेति कम 

त्सदसतां तेषां समूहिनां प्रत्यक्ततेवेलि सवत्रात्यन्तापरिदृ्टं 
कथेति स्षिदम् । अनेनेज। येन निरुक्तकारः प्राह । पूर्वापरीभ, 

क व ४ 9 । । 
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ावमाख्या तेना चरे व्रजति पचतीत्युपक्रमप्रथत्यपवशपन्लमिति. 

पूवापरौोभरतोऽत्यन्तमेदात् । स हि य: स्वंलचतणः 

एव्र॒ परः सम्पद्यते । नचेकस्याधेस्य रूपातन्तरेणापरिसामे 
त्यय उपपद्यते । अवयवेषु तु समुदायस्य।ध्यास्ष।त् तस्य 

ेदात् पूापरोभावो युज्यते । पूरजावयवानुस्य॒तत्वरूपान्तरेष- 
स्था स्ठष्यवसायात् अर्थो ऽपि च सङ्च्छते। भागशः प्रत्वत्तताचैव 
शक्या पिर्डोभरूता क्रिया निदभथयितुमिव्यक्तम् ॥ 

एव साध्यसखम (वः सक्रमो ऽथः क्रियेति लच्चणे सत्ताया नित्यता. 
साध्यत्वाट्क्रमलत्वात् कथमस्तोति क्रिया तिङ न्तवायेत्याशद्चाह ॥ 

कालानुपाति यद्रुषं तदस्ोलखनुगम्य । 

परितस्तु परिच्छन्न भाव इत्येव कथ्यते ॥ 
इह साध्यलेनाभिधौयमानापि ससि डा ऽपि क्रियेति खच्चशै 

ताया नित्यत्वादसाध्यत्वाद्कमत्वाकधमस्तौ ति क्रिया करिया चेव 
ह भाव्यते । सखभावसिडंतु द्रव्यमिति शाब्देन रूपेण क्रियालस्षणा- 

(न।त् सत्ताव्याख्यानात् साध्यतया प्रतोयमाना क्रिया तथा चां 

ल। क्रिया ऽभिव्यज्यत इति सिदान्तानुपातिनां यथावयवसु पघ- 

ते । आसोदस्ति भविष्यतीति कियाघमत्वस्य कालाभिव्यङ्ग्त्वस्य 

नाद्सत्यादौनां क्रियात्वसिदस्य कालेनायो गात् । न हि घट द्वयज्ञे 

ज्ञे विशेषावगतिरस्ति | भिन्नायां च सत्तायां किंकरोतौति प्रयष- 

भवादस्तोति प्रतिवचनाभावेन तु क्ियात्वभावात् ! विनाश 

नवां किं करोति देवदत्त इति प्रख्ेऽस्ति तावदिति प्रतिवचनो 
पपत्तेः 1 क्रभ्वस्तया हि क्रियासामान्यवचनः पचत्यादयः क्रिय 

विशेषवचन।; ! कर) तिभवतिपचत्यादौनां सामानादिकरख्छचच वि- 

शेषाध्य सायः । ब्राह्नणो गाग्यं इति यथा । यया हि ब्रान्नखं समान्छं 
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तदिशेषो गाम्यः। तथा करणं सामान्यं पाकादयः तददिशेषा 

किंकरातिपचतीव्यादिसामान।धिकरणयोपपत्तिः इलं च करोत्यथ 

प्रग्र; पचत्याभिव्यक्तीभवति । अरधमेदेतु न प्रश्रसामानाधिकरर्छ 

नियो भवेत् । अत एच भिशेषस।म(नाधिकरखडम् । विशेषव्रचन 

शपि कछभ्वस्तव इत्यकताम्। अ्रभित्रां चेवभित्रां च शराः कभ्वस्तयः क्र 

च।म्। एकानेक तरग्रेषस्थ प्रहत्तिः सावनामिकादति। अनेकव्यक्तिसु 

मबेता सामान्यासमिका ऽभिन्ना नियतन्यक्तिनिष्टा भिन्ना । सामान्य 

प्रत्येकपरिसमाघ्त्वात् प्रतिनियतविेषपरे ऽभिधाने सामान्य 

ब्दो ऽपि योगदं एव। तयथा सर्वनामशब्दाः सर्वाीवमर्भयोग्यं 

एव नियतं ऽथ प्रयुज्यन्ते तं न्नाह्मणमानयेति । श्रत एत्र सवंस्मि 

प्रातिपदिकाथं प्रहन्ति: सावेनामिका, इत्यक्तम् । ननु च करोत्यथ 

मिशेषादसंवधात्वधा नमसव्यमपि करणमिति किं करोतौति प्ररे: 

कर्।त्यास्त इरति करो त्य्निषेधेनो त्तरं कथं सङ्गच्छते । उच्यते । नां 

 क्रियासाम।न्यं पृच्छति । अपि तु लोकप्रसिद्र एव गमनाद्वि 
शेषः। तत्रेव लोकिकानां क्रियात्वाभिमानादिति युक्त एव गमन 

दिश्युपरमे करोतिप्रतिषेधो यदातु यांकां वित्क्रियां कुर्वत्र 

 तदा्राम्तेऽतरत्युत्तरमपि प्रति वचनं भवल्येव। नन्वासनादेरपि क्रियाहं 

, कथम्परि स्पन्द रूपस्य तस्य तथात्वमिति चेत् नन्वेव न कारकव्यापा 

एष. क्रियालक्षणं अपितु साधनानां प्रहत्तिषिषय इति प्रक्र 

सवेप्रहत्तिव्शिषः सवत्रेवानुभवसिदः प्रवत्तते । तिष्ठतीत्या 

प्याथ्ितक्रमरूपस्य।धस्यावगमात् । न हि सवेषां साधनानाभेवं 

रूपो पारः केनचिदुपपादयितं शक्यते । तस्मात्मवेतादेरप्ये कदटेशथां 

 परित्यागलक्षणस्तिष्ठतो व्यापा रौऽस््थेव । न चैवमाख्यातान्नियत कालं 

` सस्तिक्रिव(प्रतौयते। तज्रै्र च दयक्रारीन।सुपादानात् सिद्तया प्रती यत 
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भाव दति। ्रत्रापचधातुभागेन साध्यमानावस्येव करिया ऽभिधीयते। 

एताव सतु परिशेषः । आख्याते प्राधान्येनोचयते पूर्वापरौभूता करिया 

छतु प्रत्यय।धगुणभूतेति । तथा चोद् नस्य पाक इति प्रकल्यधैदारकः 

साधनयोग उपपद्यते । साधने च प्रत्ययः । अन्यथा कस्य साधनं 

प्रत्ययाधः स्यात् कस्य च सिदताख्यो धर्मो घजादिभिरुयेत । तद्म 

त्ययाथस्य च (सिद्धेताव्यारः)?। सच भूतस्य प्राघान्यात्तस्याभ्या- 

च्यय)गात् । पञ्चक्लत्वः पाक इति प्रयोगायोगात् । करिवोपपदाशयस्तु 

प्रत्ययः प्रज्लत्यधाययो भोक्तं पाकडदति भवतीत्यनन्तरकार्डे निर्णी 
तम् । इहां ऽप्यमर निष्धँयते॥ 

तदेवं पूर््त्तरभागानां कमाश्रयेणख्याताभिधेया सर्वैव क्रिया 
ऽध्या रोपितक्रमेति न सत्ताया भ्रपि काचित् क्रियाते विचिकित्सा। 

यदेवं कभस्यासतो ऽध्यारोपादमुख्यत्वं क्रियाया; प्राप्रोतीलयाश्ड्याद ॥ 

व्यवहारस्य सिडइलात्र चेयं गुणकल्पना । 

प्रचारो हि सख्यस्य सम्भवाद् बतिष्ठते ॥ 

गोशब्दस्य सास्नादिमति सुख्यल्ात् तत्समानगुणे गदी काद्ावु. 

पचरिताधेहत्ति रिव्युच्यते । क्रियावासतु समानकालायिते पौरवा पयव 

यवाया अभावान्न मुख्यता कचित् । सवत्र पूर््ोत्तरसमया- 

वयवानां प्रकमरूपःध्यारोपादिति न।पचाराधः कथित् एवंविध 

एव करियाव्यवद्ारः प्रसिदस्तथा चेको ऽपि चषणः समाितक्रमः 

क्रियेव्युक्तम् ॥ 

ञ्च पूर्वं प्रतिभेदं समूहः समूदिषु समाप्यत इति कमकल्य. 

नोक्ता अधुना प्रकारान्तरे ह। 
२३९॥ 



६१४ सराके वाक्यपदीये | 

अआहितोत्तर शक्तित्वात् प्रलेकं वा समृह्िनः। 

अनेकरूपा लच्यन्ते क्रमवन्त इवा,क्रमाः ॥ } 
अहितेन समृहगतमेदक्रमाध्यारोपादनै (कन्तेतत्मकम्तेन)१ । 

चाध्यवसौयत इति प्रयेकं ते क्रयालक्तणमनुपतन्ति यधा च. 

च स्वे्राधिश्रयण।दौ पचतिशन्दप्रहत्तिः अती तानागतवत्तमानता. ` 

सिदिश्च परचत्यपात्तीत् पच्यतीति। पूवे समूहस्येव प्रत्ये कमध्यास उक्तः। ` 

इह (कवरूपस्य समं पूनतपूवेस्य परेयु ) १ तस्यानुभवव।सनावशेनैव . 

एतदहि शिष्ये त्तरप्रति( यत्रे स्याच) ९ सिदत्ादिति विशेषः ॥ 

श्रवा प्रधानभूतव पचत्यादिक्रिया फलं प्रत्नन्तरा | श्रधिय्र- . 

यणादीनां तु तादध्योत्तधाल्मित्याह। 

अनन्तर' फलं यसाः कल्पते तां क्रियां विदुः । 

प्रधानभूतां तादच्यौदन्यासां तु तदाख्यता ॥ 

यत्ममनन्तरभोदनादिफलनिष्पत्तिः सा क्रिया फलोपायत्रेना- ` 

नुष्टीयमामा तथाहि यदिचटनं तण्डलानामवयवान्तरेभ्यो विभा- 

गस्तद्नन्तरमोदनादयो निष्पद्यन्ते तद्यम्याधिश्रयणादिषु प्रलय 

स्तच्रयं भवति तदा पचतोत्याख्यातशब्दाभिधेयं क्रियारूपमिति ` 

यतो ह्यनन्तरं फलनिष्यत्तिः सा क्रिया विचटनानन्तरमेव चौ-. 

द्ननिष्यत्तिः। विचटनभेव पाकः पूवतु छापारास्तदुपकाररणो, 

न का्यजन्मनि साच्तादुपयुज्यन्ते न हि साच्तादजननयकिं, 

चित् कारकं नाम। यस्त्लधिखयणकाले पचतीति प्रत्ययः स विचट- . 

नोपकारलादधिश्रयणादीनां प्रधानभूतविचटनक्रियाध्यासकेशात् ) 

नन्वेवमपि विचटनस्य सिदस्योपकारकत्वाभावत् तत्र पचिकूपाध्या ¦ 

सशेदप्रत्यत्तः पकः प्राप्तः {¦ नैतदेवं सिदखभावस्याथस्य 



न॒ नायक्राण्डम् | ३१९ 

सिदयेन रूपेण न पचिःश्रपितु सा. 
विचटनरूपेण धातुवाच्ं तदध्यासा पचिः सिदसाध्यो हि 

नष्यत्नानिष्त्रयारधिययणविचटनयोरेकामापत्तौ पचत्यादिश्द्- 
योगः । विचटनस्य तदि नियतकालत्वात् पूर्वापरीभावः कथ- 

ते विचटनं पाकगब्दवाच्यमेदाभ।वाद्पि न पूर्वं न परं तथापि 

णक्रियाचितक्रमारोपप्रयुकक्रियाणां पौर्भपर्यात् पूर्वापरोभूत- 
लुच्यते अन्धे तु विचटनस्येव पूरवल्पाष्यासादधिश्रयणादिरूपं 
रूपशन्यानधिखयणादोन् प्रत्यस्तसूपानिति सर्वच गतेऽधिख- 

शादिषु विचटनरूपाध्यासात् परप्रत्यय उक्तः संप्रति तु विच. 

नस्यवानेकरूपत्वादिति मतिरिकल्यः। अर चायमाग्यः । शाब्ट्- 

माणा वयं शब्दा चाधिश्रयणादयः पाकात्ना ऽवगस्यन्ते न च पच- 

तप्रत्ययस्य सर्वावस्थासु विशेषमुपलभामहे येनाधिख्यणाददिषु 
चिरूपाध्यासादौणमाभ्रियेत तस्मादनेकरूपविचटनभेव शब्दाय 

ति कै चित् यथा तु कारिकाः तथा विचटनभेब मुख्यं 

चिरूप पर्वापररूपानुसन्धाने समायित्कम साध्यमानादस्थम् । त्ल- 

नां तु व्य।पारामुचरितं न क्रियार्थत्वं तथा चाथकः पचेः प्रधा. 

येः याऽसौ तण्डल। नां विक्ित्तिरिवयुक्तं तेव च कर्मकर्तरि षये धा- 

वत्तते पयते ओदनः सखयभेवेति । ताद्र्व्याह् गुणक्रियाणां प्रधानः 

कथायुपचारे इयथः पवचिभवति ज्रधिश्चयणोट्कासेचन तर्ड़ल।वपने- 

्रोपकषणक्रियाः प्रधानक्रियस्य करतुः पाक इति चोच्यते ततस्तद्भि- 

घि पू्वक (प्रणंवायुक्तषव्यय ) ? स्यादिति च भे क व्यापारस्य प- 

वेरुपलचच णएाधत्वात् सव घात्वथिषयस्याभिधानं ताद््याद्वधातुरि- 

स्मिन् देने युज्यते सवते हि क्भावतोपसजनमर्थमभिदधति 
तवः. तधा च कर्तखक्रियायामपि बुध्वते दष्ट दइच्छतीत्यादौं 



३१६ सर्दके वाद्यपर्दृये | 

नोधनं ( ति निवत्तपौनौत्याद्धेः )? कट व्याप।रा्चवधा । 

ध(नादयः । अस्तीत्यतचाप्यातानं बिभतींलथः तथा चालभरणा+ 

थी व्यापारास्तादष्यीद्भिधयन्तण्व। एव चक्षत इद्य. पचि.रति। 

पचिग्रहणं सवधातूपलक्षणाध वेदितव्यम् । उद्ाहरणमात्राधलधा, 

व्यस्य तटेवं प्रत्येक व्याप्रारमेदा; समारो[पतसमूहरूएाः ससार)पि 

तानन्तरच णभेदा वा क्रमिकाः क्रियारूटत्वाच्च व्यवद्हारस्य समा 

मसङ्धेताः समारोपं प्रतिपद्यन्ते एवं फलप्रत्यवयोग्यो वा भागः 

क्रिया तदथास््रयये व्यापारा इति द्भेनमेदेनोपपादितम् ॥ 

क्रियाप्रहत्तौ यो देवस्तदथं यदिचेषशटितम्। 
अनेद्य प्रयुच्ौत गच्छतौल्यवधारयन् ॥ 

इदानीं क्रियायाः क्रमरूपाध्यासे ऽपि साध्यता कथमित्याह) 

सत्मु प्रल्ययरूपो ऽसा भावो यावन्त जायते । 
तावत् परेषां रूपेण साध्यः स्रभिधोयते ॥ 

सव॒ हेतुषु प्रत्ययरूपो हेतुखभाव ऽसौ पदाथः कारणान 

सत्ता वाच जायते कार्याना सतेन प्रतिपद्यते प्रत्यय आव 

भ॑तखभावो वा यावन्न सम्मते ताव(द्गनाराले)?. परेषां हेतून् 

सूपे णोपलक्ितः सिदल्ात् कतभावमनुभव्न् (खः मना)? साध्यो भ 

वन् व्याख्यानेन पूवापरोभरूतः साध्यम(नावस्थो ऽभिधौयते ससुद्यक्तकां 

रवाव्यापारः प्रतिष्टामासाद्यति तिडन्तगोचरः पद्ाथे इत्यथः त 

पूर्वभागो जायतेशब्दगोचरः। यथा वलयति पूव्रभागसु यतस्तज्ज 

श्मेत्यपरिश्यत दति । उत्तर भाग); स्तिशब्ट गो चरः सत्ता प्रतिल्मभा 

मुख्यं हि ल्म तत्र च व्याहत्तवसु व्यापारो वसाने सत्तामासा 

द्यास्तीति पूर्व्या पाराध्यारोपैणाभिभीयते । अस्ति आमानं बिभ 
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सत्तां भाषयतीति यात्रत्। एवं समािते साधनव्यापारे साध्यता 
तद्भावे पुनः ॥ 

सिद्धे त॒ साधनाकाङ्खा छतार्धत्वाद्चिवर्त ते । 
न् क्रियावाचिनां तस्मात् प्रयोगस्तत्र विद्यते ॥ 

परिसमाप्रूपे भावे (फलभावां) ? निरपेत्तकारकाणां व्या. 
पारे परोग्टहोतकमाधवचनानि तिङन्तपदानि प्रयोगी नासाद्- 
न्तौ त्वधः ॥ 

तथा च तत्र भाव इति सिदघर्थवाचकं नामपदं प्रवर्हत 
दूतयुक्तं तटे वं सवेस्येव क्रिया क्रमवतीति निगमयितुमाह ॥ 

सच पूर्वापरोभूत एकत्वाद्क्रियात्मकः। 
र्वापराणां धर्मेण तदंनानुगम्यते ॥ 

सोऽनन्तरप्रति पादितः क्रियाख्याथ एकत्वात् पूर्वापरीभाव- 
रहितो ऽतणव स पूवाप्ररीभावगतानुपूर्वोरह्ितोऽपि तद्तिरिक्ष 
तदयेपूबापरच्षणगतानुपूरवींसमारोपाद्ाखितक्रमं क्रियाचणं 
चुष्णातोत्यथंः ॥ 

तद्थनेति तादष्याहुणक्रियागतो धमः प्रधानक्रियायामुपद- 
यत इत्याह यतः फलेक्यादमेदाध्यवसायो ऽबेत्याह ॥ 

श्सत्निवर्त॑ते यस्ममाद्यत्वत उपलभ्यते । 
तयोः सदसतोश्चासावात्मेक इव रुद्यते ॥ 

एकफलोदेयेन प्रहच्तानां कमवतां चरणानां परध व्यपगतः 
खन् वतमानशोपलम्थते चणसत्निहितयोभिंत्रयोरप्येक्यभध्यवसाय 

पू परीभूता कमव तौ क्रियेका न्यव खाप्यते (रगरनौवत्)? पटार्थागा- 

० 



६१८. टीके वाक्यपदीये । 

मपोहरे (जातिभव्यक्रिमेूबेति) ९ व्यक्तिवादिमतैन क्रियालक्षणे 

पोदारपदाध निर्णोतम् ॥ 

दानो जातिवादिमतेनाड॥ 

जातिमन्ये क्रियामाइरनेकव्यक्तिवत्तिनीम् । 
असाध्या व्यक्तिरूपेण ससाध्येवोपलभ्यते ॥ । 

सवेत्र प्रत्ययालुहत्तिप्रमाणसाधिता जातिरिति पचतीति-. 

पर्यस्य कत् कमोदिभेदेऽप्यतुत्तक्रिया समवेता जातिरवश्याभ्युप-. 
गन्तव्या । असौ पचधातुवाया स्फोटवाचया वा (श्रसमपराबिरत्वपि९ 
क्रियात्तरेरभिव्यनक्ति अत एवाने कव्य ज्तिवत्ति नीमित्याडइ । जातल्वा~ 

देवाने कव्यक्तिहत्तिते ले सदसदयक्तिव्धङ्यत्वमावेदयितुमिदसुक्तं 
श्रमणत्वादिजातिवद यव्यच्छनाहत्तिच तेन क्रियाजातिरभिव्यक्तिमा- 

सादयति तथा च खतो नित्यल्वेऽप्यस्याः खाखयसुखेन साध्यत्वं सक- 

मत्वं च क्रियालक्षणमवति्टते अतश्च खाख्मयदारेणेवास्याः साधना- 

काट यथा व्यक्तिदशनेऽनन्तरं फल यस्या इति मतान्तरसुपदशित 

तथा जातिद्ंनेऽप्याह ॥ 

अन्ते यसाः क्रिया भागे जातिः सेव क्रिया स्मृता । 
सा व्यक्तैरनुनिष्माद् जायमानेव गम्यते ॥ 

यस्याः क्रियाव्यक्तेरनन्तरं फलं निवेतते तत्समवेता या 

जातिः सैव क्रिया पूर्वासु तादण्यीत् क्रियेति पूर्वानुसारेण गम्यमा- 

नत्वात् पुनरिह नोक्तम् । आ्आ्चयनिष्ादनदारेण वास्या अपि साधः 

' नयोगः साध्यत्वं च ॥ 

एवमपराजातिदशनभेदेन क्रियेव्यक्रमिदानीं परा सत्तायां 

` भहासामान्यरूपा ज्ञाति; कियेल्यपपाद्यति ॥ 



तुतायकाण्डम् | ९१९ 

सव्यापरारविशिष्टानां सत्ता बा कतं कमणाम । 
क्रिया व्यापारमेदेषु सत्तावा समवायिनो ॥ 

सम्बन्धिभेदात् सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । जातिरित्युच्यते 

स्यं सवे शब्दा व्यवसिता इत्युक्तत्वात् क्रियाजातित्वं सम्बन्धि- 

दावधानेन सत्तायाः समथयितं कलकमे समवेतव्या पारावच्छि- 

राच क्रिया जातिरित्याह । व्यतिरेकिष्णोऽपि हि भावः सत्ताया 

दोपाधय इत्यक्त कत कम णामिति। त्ेवक्रियासमवायात् तत्म- 
तक्रियोचितव्यापारसम्बेता वा सत्ता खाख्योपहिताभेदम्त् क्रि- 

किमनेन कतुकमेगता सत्तेति ॥ 
२१ € 

श्रचत्र सत्ताजातिदशने मतान्तरमाह ॥ 

अन्तरात्मनि या सत्ता सा क्रिया कैञ्चिदिष्यते। 
भाव एव हि धाललथ दत्यवच्छिन्न अआआगमः॥ 

यदनन्तरं फलं तच व्यापारभागे या सत्ता साक्रिया पूर्वासु 

च्योत् । व्यापारविशिष्टा चेत्सत्ता क्रिया अलमनया व्याप्रार एवास्तु 

ऋयेत्यशह्नागमेनेव तदप्युपगमयति भाव णव इत्यादिना । 

 भावतिकारा भवन्तीति स्माह दा््यायणिरिति भाष्यकाररे- 

गमोऽनुखूतः । तथाच तां प्रतिपादिकार्थं च धाल्वथें च प्रचक्षते 

॥त्तेव भावशब्टवाचया (गुरवः करियेनमत्यते)९ सैव दिविसम्बन्धो- 
मात्रेण विद्यमाना शब्दाधघेंदिखयमुपपादयति तथाहि 

(स्बन्विनोऽप्यस्थाः तत्वतः सखगक्तिविसारा एवेति सत्ताहेतमता- 
परायेति गमयति सत्ता शक्तियागेनेत्यारि ॥ 

दानीं बुदिः शब्द्ाध दति बोधपत्चे क्रियान्यदस्थामाह ॥ 



३२० सटीक वाक्यपदीये । ` 

वुदधितज्नातिमन्ये त॒ बुहधिसत्ता तथापरे। 
प्र्स्तरपां भावेषु क्रियेति प्रतिजानते ॥ 

बुदिरिह भाव्याकारोऽच विववक्तितः तस्यैव हि भावैष्वध्यारोप 
टृ श्यविकल्ययोरमेदाध्यवसायात् मतभेदेन चार जातिव्यक्ती करि 

महासामान्यं वा सत्ता बुद्याकारसमवायिनी क्रिया भावेष्वध्यारं 

पितावक्षेयामिति तदाखये साधनाकाङ्गा साध्यत्वं च सवसुपपदय 
एव तदययपचारसत्ताशन्दाध इति नये कथ्यते सत्तायाः क्रियात्वे येर 

भावविकारेषु षडत्रस्थाः प्रत्यय इत्युक्तम् । तत्र॒ भावस्य सन्ताय 

विकारा विकारविशेषाः षडेव क्रियाणां योनयः षट् तमपि नाद 

न्त((यंनेदबालिनयन)? ॥ । 

अविर्भावतिरोभाषौ जन्मनाशौ तथा परे । 
घटसु भावविकारेषु कल्यितौ व्यावद्धारिक्ती ॥ 

सत्कार्यनये पदार्थाना माविभीवबोऽभिव्यतिरेवोत्पत्िः। तिये 

वश्च नाणः। अ्रसत्कवायनयेतु जन्म भ्रपूर्वोत्मत्िः विनाशख प्रध्वंस 

तो दथैनमेदेन भिन्नो दौ भावरिकारौ षटसु मध्य कल्यितौ < 

प्रतिष्याऽऽरोपितौ। तघाहि सत्तालक्च णस्य भावस्य नित्यत्वा दुत्य हि 

प्र्वंसायोगः सदेकरूपभावाच्वाविभावतिरोभावावपि न स्तः। घर्मा 

रस्वन्यगतत्वेन व्यवदतौ ऽसतो विनाश्व्रिरोधो सतख 

योगो ध म्न्तरस्यापि एवं जन्मनाश्ाविव कल्यितौ क्रियाच्य 
स्व्याण्त इत्या ड ॥ 

ताभ्यां सव प्रहत्तोनामभेदेनोपसग्र हः । 

जन्य उाथितसारष्यं स्ितिरित्यभिधौयतें ॥ 
सवक्तियाकलापोऽयं (चायोगं) जसनाशभित्रावुपचयापशच 

ककः द क क 4 

। 
| 
। 
; 



ततीषकाण्डम् | १२१ 

रूपौ हि विकारावजसखवृत्तिषु भावेषु तौ च तात्मयतो धर्मान्तराः 

विभौवतिरोभावलन्नणौ ॥ 

तथाहि जन्म केनविडमणाविभावतन्ं सव्यापारं पूर्वीक्ता- 
बस्थाविशेषयोरन्तरानले वत्तमानं जायत इत्यभिधोयते यस्त्वा. 

लाभोन्खमासादितरूपं तु सव्यापारमिवास्तीव्याख्यातपदटेना- 

भिधोयत इत्यस्तित्रमातमलाभपयायमाविभावरूपस्य जनमन एवा. 

भिव्यक्तयन्तरावस्था विषः । तथाच निरुक्तकारः । जायत इति पूव 

भावस्यादिमाचष्ट इति उत्पन्नस्य भावः पूव एवास्य विपररिणामा- 

देव व्याबहारिकात् प्रथमस्य! स्तितवस्यादिजन्मेत्यथः । तथास्तोल्युत्प- 

न्नस्य सत्वस्यावधारणमाकच्छ इति उत्मनत्रस्य सत्स्यति जन्मात्र 

चिक्ालतामेवाभिव्यनक्ति अवधारण निगश्चयः। अ्सत्याव्मनं भावयति 

अस्य च भाव्यांशः सत्तायां सन्तानेन वत्तः पूर्वोत्तरक्षणनिरोधो- 

पजनानां संग्रहः यच्च सटशसन्तानप्रवहनादल्चितमेदेको 

भागोऽस्तीत्यबधारणाघमभिधत्ते अस्त्याानं बिभति न ध्वंसत 

इत्यथ; । विसटशसन्तानोपजने तु भेदेन विपरिणमत इति व्यपदि- 

श्यते तलाद् प्रयुतम् । यदाह निरुक्तकारः। विपरिणमत इत्यप्रचन्य-' 

मानस्य तत्वाहिकारमा चष्ट इतिः। अतैवोपचयविवन्नायां बडन्त इति। 

यदह निरुक्तकारः । वइत दति स्वाङ्गाभ्युचचयं सांयौगिकानां वार्घानां 
वदयत इति पूवभावोऽस्तितलसुक्त तदेवं दाभ्यां ( पच्चाप्रामेः )९ तचाव्या- 

सिभाीष्यङ्लतोद्धाविता सवधास्ति इत्यच धातुसंन्ना ब प्राप्रोति बाद्या 

हयेतेरस्तिगतिरित्याणद्य तिष्ठतेरयिक्रियालं वकु जन्मेवाितसारूप्यं 
खितिरिव्यभिधीयत इति सदशप्रव।हरूपतया निघायमाण(ति- 

नातं पजने)? रवमभिधी यते तीत्यपि सिहं क्रियान्तरनिवन्तकत्वेन चे 

वमभिधानात् व्यापारविशेषसाध्यस्वभावो धातूनामभिधीयते ॥ 

४०॥ । 



३२२ सर्दके वाक्यपदीये | 

एवं हि कि बदना जन्मनाशावपि नाधान्तरभरुतावपि तु 

सन्तेव धात्थंः सवंचेत्याद ॥ 

जायमाना जन्यान्यहिनाशे ऽयपदा्थता । 

अतो भाविकारेषु सत्तेका व्यवतिष्ठते ५ 
धमीणां धर्मिंपारतन्ग्येणावभासात्ततो व्यतिरेको न सिः अती 

'्र्म्ेवानुगतो व्यावहारिकः सर्बीत्रस्ायां व्यवहन्तं सक्लद शक्य एवमभिः 

धीयते जाथतेऽस्ति विपरिणमते वर्धत इति अरत आविभावविरो. 

-धादसतोऽपि 'निरीत्तस्याप्रसाद्नाद्नासयांत्रात् जन्मार्थोऽपि 

वसतो न कञ्चित्तो निरन्वयष्वंसविराचात् विनाशोऽपि'न व्यति 

रिकः पदाथ एव कथित् तस्योप्रजने भावस्य प्रागिवोपलम्भ- 

प्रसङ्गात् तैन तस्य विनाशे तस्यापि व्यतिरिक्षस्योदये पूर्दवक्रस- 

क्गात् उत्पद्यमानस्य च -भावानाग्र्ङ्गादित्यादिदूषणमन्येशवा- 

भिहितमनुसन्धयन्नेव षडभावविकारेषु ` सत्यभूत! सत्तैव मासाः 

-मान्वसखभावा तस्या नित्यताया -च्ाख्यातवाच्यतं न करम 

पो ग्रहवंशनसाध्यसखभावलक्षण क्रियात्वमुक्तं नामपद्प्रत्यास्यले 

नतु साधनमसत्यपि च वस्तुतो जन््रादिभेद्व्यवहारस्तत्तद्रूपतय। 

प्रसिद्धः तधादहिः। पूरवंभावसतु तज्जात स्तन्जन्भेत्यपदिश्यते। आशि 

"तक्रमरूपेण . निमित्तत बिव ्िते। परिनिष्ठितरूपो भावो जात् 

दति व्यपदिश्यते ऽस्मात्तःपूर्योऽ्चस्याविशेषो जन यदशाद सौ जातं 

इति व्यपटेशमासाद् यते तज्जन्म निमित्तत साधनानां -सव्यायः!रलं 

"निवेचिते पूर्वापरीभूतच्ञायते शब्दगोचरः क्रिया.भवति-यतः.॥ 

-आख्यातगशब्देरर्धोऽसावेवं भृतोऽभिधौयते । 
"नामशब्दः प्रचत्तन्ते सब्हरन्त दव क्रमाः ॥ 

"असौ : (नातान् ) १ सुन्: पूर मागः कारणात्मनाऽवसखयानलल 



त॒तीयकाण्डम् । ३२३ 

क्णो वस्तुता विद्यमान क्रमोपाख्यानशब्दा जायत इत्यस्मारेवभूतः 

माखितकमः प्रतोयत इति क्रियालत्तणमनुपतत्येव तथाहि 

इवस्मा परत्यमाध मा दिप्राचोत्तरं यदन्तराले मेदानामाश्रयाज्ज- 

म॒ कथ्यत इति पूर्वोत्त एवमवमेदानुपू्वासमाखये यौ ( चजन्यध्यां ) ? 

धाख्यातः स॒ एव च पूवभागो जन्मनामपटेन सहतरूपक्रमः तया 
व्यायमाशः सिदरूपोऽभिधयते श्राख्यातवाच्येन चाभोनध्टयवसा- 

| तच दृष्टस्याच करमस्यपरूहरणाभिमान इति संहरन्त दवे. 

शब्दः तदेवं सवच नामाख्यातयोः सिडसाध्यरूपाघाभिघा- 

नुसरणंोयम् ॥ 

यथाच जन्म पूवभागसभावस्तधा षिनाशोऽप्युत्तरभागसभाव 

केषां चिन्मतमित्याह ॥ 

फलं फ़लाप्रदेशो वा बस्तु वा तद्विरोधि यत्, 

तटन्यदेञ पुैषां नाश इल्यभिधौयते ॥ 

फलं काथंङूपं कारणविरुदं विनाशाख्यां लभते तद्यथा 

प्षेयोगः कमणो ज्ञानानान्तरस्य धमाधमयोः सुखदुःखसवेद् नमि- 

दवाच्ं -फलापटेणो यः फलमिति -भाव्यापरमपरदिश्यतें 

तो.ऽफलम पि-वा घटस्य कपालाद्यो सुद्राभिवाताजा- 

धमान: पटस्य तन्तवोऽस्या नन्तर्यात् फलत्वे नाभिघौ यमाना विनाश- 

अचपटेशणमसादयन्ति तदिति -बुदिस्यविनाशरूपप्रत्यवसथं; तस्य यो 

॥वेरोधोऽभावो ऽक्रार्यभतो -सोऽपि {वनाश -शूतिःव्यवद्धियति तद्य- 

श्रा संयोमदख् विभागः सुखदुःखमित्यादोति `तदटेवलन्यदटेब वस्तु 

। बेनागो -न पटार्ध्वं -अवरूपसु तस्यावस्ुलाद्भाव्यतं .भाव्यल्वे 

्वतायोग इति चिरन्तनवेशेषिकाणां सतं स दाख्यातैन कि- 

॥ 1 
। 
। : 



६५४ सटीक वाक्यपदीये । 

यारूपतयाऽभिधीयते स क्रमो विनश्यतीति नामपदेन तुसदु 

तक्रमो विना इति ॥ 

ननुन च वस्त्वन्तरं कथं वस्तुनो विनाश ८ | 

नैवास्ति नेव नास्तौति वस्तुनो ग्रहणाद्िना। 

कल्मते पररहपेण वछत्वन्यद्नुगम्यते ॥ 
यथा कस्यचिद्र पस्यानुभवं विनाऽस्तौति व्यवहारो न कल्य 

तथा न(स्तीत्यपीति दृ्टान्तगभंमभिघानम् । तद्थमत्राधेः संसरि 

पाविवेकेनन कशिदपि बस्तुनो व्यवहार ईति यधा सत्वाभिसन्धानाः 

न्नास्तीति व्यवद्कियते तथा फलाद्य, पजने नास्तिताव्यवहार् 

पि युज्यते भावप्रतिय्ेगौ ह्यभावः स च शून्यतारूपो न युज्य 
अकरिञ्खदपस्य प्रतेतुमक्यत्वात् नहि प्रत्ययश्च जायते प्रयेतव्यं 

नास्तोति युज्यते तस्मा दस्त्वन्तरं फलानं विनाश इति सुव्यक्तासु च्य 

पररूपेलेव. हि वस्तनो ब्रह्मकल्यस्थान्यरूपतया व्यवद्ारावतरणात् 

ननुच वसुनो ग्रहणं सिनाऽन्धतमसे सशनेद्दरियेणः शून्यतारूपाः | 

भवोऽबसोयत इत्याशया ॥ 

भावभावो घटादौनामस्प एन्तपि पाणिना । 

कचदधदाप्रकाशेऽपि प्रकाशतसणए्ववा॥ 
पाणिना संस्पशमन्तरेणाऽप्यप्रकाओे तत एव वस्तुनो ग्रहशात 

प्रकाश एवं वस्तुनां भावाभावौ केव कञ्चित् प्रतिपत्ता तथाहि 

सत्यप्यालोके तद्भावे वाः प्रमाणान्तरात् पुरोऽबख्ितं वसतु ठ । 

यत् भावमवेति तद्दिरो धिनं चाथं निखित्याभावमि ति वसु्रहणाच 

न्तावेव भावाभावव्यवाहारौ सवस्यामपि दशायां अन्धकारेपि पूर्प्रह 

सवसुग्रह शानुस्मरणएनि मित्त्वात् पाणिसंच।रेणापि वा भावमा 

` चो्छां)९क् ग्रहणादेव हस्तव्याच शवा नुभवान्त इस्तगतं दिप 
. 

त्क 3 



त॒तीयकाण्डम् । ३२५ 

हपमथान्तरं विविक्तमलुभूय स्मथंनदभनेन्दरियाणं तद्तस्याभावो 

निशोयते तदेवं सितमेतत् वस्त्वन्तरं फला द्यन्यभाव इति ॥ 

टानौ दशनान्तराखयेण जन्मनाभौ विभजति ॥ 

व्यापि सौच्छ्यात् क्चिद्याति कचित् संहन्यते पुनः । 
अकुर्वाणो ऽधवा किंचित् खशत्तयेवं प्रकाशते ॥ 

व्यापकं प्रधानं क्चिदणे काले वा सौत्म्यात्तनुतामापदययत 

इति साऽवस्था तिरोभावालिका नाशो नास्तीति च नामाख्या- 

ताभ्यां सिदसाध्यरूपतयाऽभिधोयते। तदुक्तम् ॥ 

तिरोभावाभ्युपगमो भावानां सेव नास्तिता। 

लब्यकरमे तिरोभावे नश्यतति प्रतीयते ॥ इति। 

कचित् पुनस्तटेव व्यापि वस्तु खनिमित्तवशात् संहन्यते संघा- 

तरूपतामाभ्रोति इति सावसख्याऽऽविभावासिका । जन्् जायत इति 
प॒नव्थेवङ्कियते एतच्च प्रधानस्या वस्थाइयमेकतरगप्रहत्तिशी लरत्तागु- 

शव शान्त् भवतौति क्रियारूपमनुपतति। तदेवं निरुक्तकारमताख- 

येण च भावविकारः क्रिया सामान्यभृता व्याख्याता । यदा निष्क्रिय 

णवेको व्यापकः परत्रद्माभिधानोऽभिभावो ऽचिन्दप्रभावशक्तियुक् 
यतो जन्बनाशव्यवहारमविद्याद्शावां विवर्तप्रतीतिमनुभावतो 
जनसमनाशकोौचित् तथापि ॥ 

सर्वरहपयय न त्वसख यत्रमेगोव द्रनम् । 
भारीरिब प्रक्र्चिश्च तां क्रियामपरे विदः ॥ 

सवरूपविकल्यातोतत्वमपि ब्रह्म समाविष्टसवशक्तित्वात् सवे- 

स्पेण च भासमानं कालाख्यसखातन्वशत्िप्रवहदास्िका क्रिया 

भतोतिसुपजनयति साध्यखमावविषयां सिदसभावविषयेत्यदिकाा 

क्रिया प्रकल्यितभागाभेदप्रकल्यनां सूतिप्रविभागमारचयति । त- 

४१ ् 



२२६ सरटीके वाक्यपदीये । 

थाचाप्रविभागमपि देशकालाभ्यां प्रविमक्तमिव चकास्तीति तग्मरकि-, 

भागानुसारेण जन्नाभौो समस्तक्रियामेदाजुयायिनौ व्याव्द्रारिकौ 

प्रसिददौ तदेवमियं विवत्तदभेनेन क्ियाऽऽख्याता पूवं तु परि- 

माणादभनेनोक्ता अत एव करभेशेवेतीवश्रब्दः एकस्य हि तववा- 

दप्रयतस्य निष्कियस्य समक्रमस्येव प्रकाशनं विवर्तो ज्योतितः॥ 

इदान सत्तादैतद्शनेन षड भावविकारा भवन्तीति निरुक्त 

कारमतमेव निगमयितुमाद॥ 

सत्ता खश्क्तियोगेन सवरूपा व्यवसिता । 

साध्या च साधनं चेव फलं भोक्ता फलय च ॥ 
तां प्रातिपरदिकार्थ॑च्च धात्वथंच्च प्रचचते सेव भावविकारेषु षड- 

वश्याः प्रपद्यत इति जातिसमुद्दे9े सवेभावालुपातिनी सत्ता इति 

प्रत्ययरहेतुः सन्माचरूपस्य सवंत्राजुगमः स्यात् महासामान्यसखभावा 

सत्ता सर्वशब्दानां विषय इति प्रतिपादितम् । तथाच खशक्तिरूपो. 

पाचिनियमितसत्ता सवककमलुभवदपि सिदसाध्यरूपरतवा नामा. 

ख्यातपद्वाचता मलुभवति तद्व्यतिरेकेण पदार्थान्तराभावात् । सैव 

विचिवरक्तितवात् भोग्बभोक्गल्ात् साधनरूपतया विवर्तयाचासुद- 

इति सर्वर भोत्कादिषु सत्ताल्स्यानुगमात्तस्यैव सत्यता विकल्प 

(परिदत) १ वस्तुता लव्यवद्ार इति सर्वादे तवादिषु समानमेतत् ॥ 

अधुना यत्छाधनससुदेशे ^“ प्रहत्तिरेव प्रथमं क्बिद्प्यनपायिता | 

शक्तिरेकाधिकरणे श्रोतोवदपकर्षतीति ” क्रियालक्च मुक्तं तदः 
स्मारयति ॥ ह 

क्रियामन्ये तु मन्यन्त क्चिदप्यनपाञिताम् । 
साधने काथं कारिते प्रत्तिमनपायिनीम् ॥ | 

` प्रहत्तिलक्षणेयं क्रिया नित्या ्रा्िता पूर्वकालशत्तिनेत्या- 



तुतीयकाण्डम् । ९२७ 

दिना पूर्वमेव व्याख्याता । साधनशक्तिभिः सह साध्यमेकं फलं साध- 
यतौति सा शक्तिद्रेव्याणं प्रवहृट्रूपा सती समाकर्पति॥ 
कथमस्या नित्यायाः साष्यत्वमिति चेदाह ॥ 

सामान्यभ॒ता सा पुं भागगः प्रविभज्यते । 
ततो व्यापाररूपेण साध्ये च व्यवतिष्ठते ॥ 

प्रधमाउस्थायामपूबादिरूपतया क्रियेति व्यवङ्कियत इति तथा- 

च (तुभिन)१ विशेषरूपे दथायां कारकथ्क्तौनां प्रतिका ततो 

निष्कियत्वादिव्यवद्ारं प्रवतयति रत एव कारकाणां प्रहत्तिवि- 

श्चेषः क्रियेति लच्णमुपदिष्टम् ॥ 

प्रक्तिः साधनानां सा प्रथमं तत्र कारकम् । 

व्यापाराणां ततोऽन्यत्व मपरे उपचयते ॥ 
सामान्यभृतप्रकतिद्रव्याणां कारक 

शक्तिरादधाना प्रकतिरिति भरायते्रत एवप्रवत्तकलत्रात् सोतसां 

तुल्या कथिता । एवंभरूताऽपि च नित्यत्वादृन्यसाघनसाध्या नभव- 

तीति तदेव प्रथममापद्य कारकं कारकाणामपि साधकमित्यर्धः। 
तदेव च प्रवृ्तिरूपसाधनमेदेषु प्रविभक्तशरीरं विशिष्टक्रियाखभाव- 

भिलेकेषां सतम्। अन्ध तु ततः सामान्यभतात् प्रकत्तिलक्त णात् साध- 

नभेरसमवेतानां विशिष्टक्रियासखभावानां व्यापाराणां अन्यत्वं मेदम- 

श्युपयन्तीति दगनवि कल्यः सामान्य विशेषयोव्यतिरेकामनावनोक्तः॥ 

तदेवं वित्थक्तिलक्तणा क्रिया ऽऽख्यातशनब्देरभिधौयरें 

द्यत तच्रोचते साधनं संख्याच (काल्युरुषोयग्रहोता)? ख्या- 

तपदात् प्रतौयन्त इति कथं क्रिया च विनिवभमेन तदिल्या- 
प्रादयति ॥ 



६२८ सदी के वाक्यपदीपे । 

प वदनां सम्भवेऽर्थानां कैचिद्देबोपकारिगः। 
संसर्गे कञ्चिटेवन्तु प्राधान्येन प्रतोयते ॥ 

बहनामथीनां सम्भवे ऽपि सम्भवोवश्यम्भावात्तच च सम्बन्ध. 

नातः कैचिदेषापकारिणोऽङ्गभूता ततोऽन्यः कथिदुपकायंङ्गोति 

प्रतोयते तथाच प्रधानोपसजनभावे सति सम्बन्धप्रतिष्ठामासाद- 

यति ॥ 

ततः किमित्याष्॥ 

साष्यतात्तच चाख्यातैव्यीपाराः सिड़ साधनाः । । 

प्राघान्येनाभिधीयन्ते फलेनापि प्रवर्तिताः॥ 
व्यापाराः क्रियारूपाः साध्यभावाऽस्तिखभावास्तिङन्तेनेव प्र 

्षानभावेनाभिषीयन्त इति साघ्नादभिघाने आख्यातस्य करिया 

वाचित्वसुपपद्यते क्रियाप्रधानद्याख्यातं प्रधानेन चव्यपदेथो भवति 

सिदसाधना इति सिं निवृत्तं साधनं कारकमेवानिति कारकापै" 

च्ायांव्यापाराणां प्राधान्यं द्योतयति भाव्यं हि निवेत्यं प्रधानं 
भृतापैचया यदेवं क्रियापच्चयाऽपि फलं प्रधानं तदथं प्रत्तेरित्या- 

शद्याह फलेनापि प्रवत्तिता इति । वस्तु्त्तेन भवतु फलं प्रधानं 

आ स्या तान्तु क्रियाध एव प्राधान्य मा । पचतौति न फलं शब्दे 

नोपादौयते अपितु पदान्तरनिवन्धन तत् एकपदनिबन्धनेषु चाः 

धेषु गुणप्रधानभावो विद्यते पयते इत्यपि (यमपि) ? प्रयोगं 

शब्दात् पराकस्येव साध्यतया प्राधान्यं प्रतीयते पाको निवर्त 
इतिह्यस्यार्धः स तुपाकफलसाधनायेति सामर्व्यात् प्रतीयते फालं 

पल्यङ्गभावः क्रियायाः साच्तात् गब्दाव्यापारेण प्राधान्यमेवाक्रियां 

स्याः क्रियेव हि प्रचानभूता चोदिता (सत्यमुष्टीयते? फलप्रत्यङ्गता§ 



त॒तीयकाण्डम् | ३२९ 
क्रिया बसुसामध्यात्त् फलं मवति न तु फलाय क्रिया चोदिता 
प्राधान्येन चोद् नाद्यजेतेत्यादेख । अत एव प्राधान्यादाक्यार्धो तेया- 
करणानामिति क्रियाविवैकीऽस्माभिविंवैचितं तत एवावधार्यम्। सा- 
धनानां सिहानां परमनुपकुवतामभिधाने प्रयोजनाभावा(निन्द्र) 
तेन गुणभृतान्येव क्रियाणां नाभिधौयन्ते कर्मणोऽपि साधनसा- 
धारणत्वस्य कारकत्वस्य भावात् क्रियां प्रति गुणता एव यच 
तु तत्र फलरूपानुप्रवेशात् अस्य वास्तवं प्राधान्ये तु शाब्दं एतच्च 
क्रियाविबेकादेव विस्तरतोऽवगन्त्यम् । संख्यापुरुषौ साधनाध्यारट्र- 

व्यधमत्वात् साधनहदारेण क्रियासुपकुवन्तौ गुणभूतौ तत्र का- 
लोपग्रहसाक्चादेवक्रियोपकारितया गुणभृतौ । यत्र च भाषे लका- 

रस्त संख्या यपेत्तमेव प्राधान्यं क्रियाया एव (दां पारस्य)? साधन- 

ल्वाभावात् संख्यायाः सात्ता्सवन्धाप्राधान्यादेव न भवतिक्रियायाः 

साध्यत्वाद्यसौ प्रधानं हि निवृत्तपरस्याद्गभावसुपगन्तुमरईति । त- 

थाचास्या(मसत्यात्ता)मेदाभाव इत्येका क्रियेति भाष्यम् । एकशब्द्- 

खामेदप्रदथनपरो न संख्यावचनो सत्वभृतल्रेन निःसंख्यत्वात् 

क्रियायाः यद्येवं सख्यावाचिभ्यः क्रिंयागणनादौ क्लत्वसुजादयः 

कथं पञ्चतः पचतोत्या शद्योपपादरयति ॥ 

एकत्वाहत्तिभावाभ्यां भेदाभेदसमन्वये । 

संख्यास्तत्रो परलम्यन्ते सं ख्येयावयवक्रिया ॥ 
चासा एकफलत्वादेकक्तकल्वाच क्रियेका पुनः पुनः प्रत्तिलक्षणां 

चाठत्तिमनुभवति तताख्यातेन सकलः क्रियाप्रवाद्ो मेदो नाभि- 

धीयते प्रवत्तिनिबन्धनं तुमे दमवयवाधिकरणं संख्यापद मनुचरति 

तथाच क्त्वा सुजा युत्पत्तिः न द्यत्यन्तामेदे दाऽऽहत्तिः सम्भवति अपि 

तु भेदाभेदाभ्यां स एव तावत् क्रियायाः सत् सख्यायोगो नास्ति 

। ४१॥ 
। 



३२३१ सटीक वाक्यपदीये । 

पचति प्रचतः पचन्तीति साघधनगतसंख्यासंप्रत्ययः । इह | 

कथं संख्यामेदावगमः पाकः पाको पाका इति तघाच साधनः 

मस्ति कछदन्तः सिद्तयाभिधौयमानल्वात् क्रियायाः संख्यायोग, 

न् विरुध्यते यत्र यदि तहिं सिदतयाऽभिघानं तदा. ॥ 

सिदहस्याघधख पाकादे; कथं साधनयोगिता । 

साध्यत्व वा तिङन्तेन सतां मेदो न कश्चन ॥ 
, परिनिषठितरूपः पदार्थः साधनसम्बन्धाननुभवति। तथाच 

पाकादिभिरिति तत्रापि साघनयोगाभावात् प्रयोगे कलकम्णोः 

षष्ठीविधानेऽपि (प्येतद्यव्य)कृदमिहिते पाकादौ साध्यन्ते च तदा 

भाष्य(कासमिनिमः क्त्य)?तिडन्तेन न विरुध्येत तचापि हि पञ्चकृत्व 

पष्वतोति च न पञ्चक्लत्वः पाक इति प्रयोगं नेच्छति अय ण । 

सिद्वेऽपि वषश्चा साध्यतया ( नियानम्बभ्ासबाततेस्त) विष 

इत्या शज् व्युदस्यति ॥ 

तच कारकयोगाया यद्याख्यातं निगन्धनम् । 
पष्ठवाः सा लेन सम्बधे व्यदस्ता कट कर्मणोः ॥ 

कर्तकमंण); कतोति वचनादारावानमविषय एवास्याः ष्या 

अभ्युपगम्याऽपि तूच्यते न लोकाव्ययेति लकारप्रयोग प्रतिषिहाः 

बष्टोति नायमस्यापि विषयः अत एव नद् ग्रणस्येन दइचावत्तते तुपयो- 

गात्तदनाद्रेरेतदुक्तं अताऽनादिव्यावच्यथन्तु ततर खद्ग्रंहरं वं 

तर्हिंपाकादौ साधनसम्बन्धकतकाले साध्यलं संख्याभेदप्रतिवेला | 
यान्तु सिद्वतं भविषतौल्या शद्धा ॥ 

एकाभिधान एकार्थो युगपच्च दविघमं भाक् । 
न सम्भवति सिद्वत्वे स साध्यः खात् कथं पुनः ॥ 

 एकोऽधो युगपदिरुदधर्मदवयोगौ न सम्भवतौति सिदसाध्- 

। 



तृतीयकाण्डप् | ३३१ 

गोभयरूपता पाकाटेरकपटे पादोनसतु धर्मदययोगी भवस्व पचति 

पाचकः पाक इत्यादि ॥ 

इदानौमेकाभिषानर्त्वमिति पाकादौ शब्ट्दयेन धातुप्रत्य- 

पररूपेण सिदसाध्यरूपोभवाधप्रतिपाद्नमविरुडमित्येतदुपादयितु- 
मु पक्रमते॥ 

एतावत् साधनं साध्यङ्ेतावदिति कल्पना । 

शाकल एव न वाक्येऽस्ति विभागः परमार्थतः ॥ 
एकशब्दोपाद्ाने ह्यध ऽन्वयव्यतिरेकवेन शास्ते ऽपाद्ारकल्पना 

यां प्रतिप्रत्ययविभागीनाध विभागः शक्यक्रियः लोके ऽत्र खुर्ड एव 

शन्द)ऽखर्डस्या धस्य पाचक इति न तत्राथप्रविभागो नापि शब्द् 

प्रविभागः सत्यरूपं वाक्ये तत्त व्यवहाराच्च वाक्य इत्याह तवेति 

। कथ कल्पते शास्त्र इत्याह ॥ 

आख्यातशब्दे भागाभ्यां साष्यसाधनवर््तिता । 
प्रकल्पिता यघा शाश स घञ्ादिष्वपि क्रमः ॥ 
पचतोत्याद्यन्यव्यिरेकवशेन धातुभागः क्रियायां प्रत्ययभा- 

कारकाटौ वत्ततेइति शास्ते पदिः कल्यते (पवाक्यकार)?प्रत्य- 

धस्याद्व्य तरेकात् प्र्त्यन्तरे च धात।घाथमेदात् प्रत्ययान्तरेष्व 
चव्यतिरेकाभ्यामिति एव पाकाद्ावपि तथाहि ॥ 

साध्यत्वेन क्रिया तच्र घातुरूपनिवन्धना । 

सत्वभावस्तु यस्तस्याः स घञजादिनिटन्धनः॥ 

प्रकतिप्र्ययानां शास्ते सछलदुपटेादमेद्ाध्यवसायेनान्वयव्यति- 

काभ्यां प्रक्रियासिष्यधंमथेवत्तादतिज्ञानादयएव धातु(ख्योरोते)? स 

त॒ छटन्त इति सत्रिबन्धनोप्यभिन्नसाध्यखभावः तथा चात्र 



३३२ स्के वाक्यपदीये । 

धातुभागवाचसाध्यार्थीपेत्तितानि साधनानि खनिमित्तं सस्व 

प्रिभक्िलणं प्रयुज्यत एव धातोः परस्तु प्रत्ययो घजादिः तस्य 
व्यधेस्य सल्रभाव दशयति येन लिद्गकारकाभ्यां योगः श्रत तिङ 

न्तेन कता भेदोऽप्युपपव्यते एकाभिधानलत्वे धमदहययोगे निद्थनमः 
चाड ॥ । 

बन्धता भेदरूपेण बन्धुशब्दे व्यवसिता । 
समृद्धो बन्ध्ववस्था तु प्रल्येनाभिधोयते ॥ 

बन्धुशब्दे बन्धुतारूपे मेदेन व्यवसिता बन्धूनां समृ 
बन्ुतेति समृह्धप्रल्ययो भेदेन बन्ध्ववस्था वाचा नहि समूहं 

बन्धुभ्योऽन्यः कचित् एवं च यधा प्रकृतिप्रत्ययाव्धमेदामे 
भ्यासथमभिन्नः तथा सिदसष्यताभ्यां पाकादौ धातुप्रत्ययाः 

भ्याम्थाभिषानशन्दमेदाच्चाच्र विषयभेदेनाविरोष इत्या ॥ 

तत्र यं प्रति साध्यत्वमसिद्धातं प्रतिक्रिया, 

सिद्धाठु यस्मिन् साध्यत्वं न तमेव पुनः प्रति ॥ 

साधनान्यपेच्य साध्यलाद्निहठत्ता क्रिया धातुना | ः 

त्यवापेत्तया तु सिद्धेति श्रत: साध्यत्वंतंप्रतितथाच तचरनस् 

नयोग इत्यधेः ्रपेच्यते तदातु खभावदयवियोगे दृष्टान्तमाह ॥ ` 

राज्ञः पुच्रखनप्रति न राज्ञो व्यर्तिच्यते। 

पुत्रस्याथः प्रधानत्वं न चास विनिवत्तते ॥ 
रान्नः पस्य नप्ता विजयतामित्यत्र न प्रयन्तुया)पुचस्याप् 

धान्ये व्यतिरेकोऽपि राजापेच्चया व्यतिरेको न भवति ध इ 

तदपेक्षया प्राधान्यं न निवत्तते यथा एवं पाकार्थस्यापि शब्द् 

पेचे सिदसाध्यते ते इत्यथः ॥ 



। तृतीयकाण्ड । ३३ 
सटणतर दृष्टान्तमाह ॥ 

गो धावति पश्येति साष्यसाधनर्पता। 

तथा विषयभेदेन सरणस्यो पपद्यते ॥ 
धावतीति उपात्तकतरपेतच्चया सरणक्रिया साध्या दर्भनापेत्तया 

साध्यत्वं कमत।मनुभवति न ह्य खम; कम हितीयाप्रसद्गादिति 

सरणक्रियेव क्म तस्या साधनगप्रल्च्चतायां प्रत्यत्ततामिमा- 
नात् खे यदि दर्शनक्रियाक्मतोपपत्तिः साध्यत्वं च साध्यावसा- 

यामेव अनिष्यत्नरस्य परमलुपकुबतः साधनः साधनत्वायोगात् 
उत्तरकालन्तु साधनत्वं निवत्तक्रियायाः क्रियान्तरं प्रत्युपपद्यते । 

एवं घलजादिविषयेऽपि धातुना साध्यत्वेनाभिहितायां क्रियायां 

प्रत्ययेन सिदताभिधानम् । प्रक्रतिप्रत्ययौ च प्रत्ययाधं सद ब्रूत 
इति सिहतायाः प्राधान्यात् साध्यतागताहच्यभावात् कुत्वल- 

जादयो न भवन्ति| कृदादयस्तु लकारवत् साध्यावस्थं भावादि 

वित्ते केवलं तु शब्दान्तरोपादानभेषां साधनमिति कल्लोध- 

मरत्ययसंबन्धो भवलयेषां दिः शयितव्यं भवता चिरभृक्ं देवदत्तेन 
| दिभृक्ता गता दिर्दत्तवान् तदेब ॥ 

लजछत्यक्तखल्थानां तथाऽव्ययक्ततामपि । 
रूटिनिष्ाघञजादोनां धातुः साध्यख वाचकः ॥ _ 

सपे वान्वयव्यतिरेकाभ्यां साध्यखभावा्धाभिधायितं धातोः 

, संज्ञानामपि व्युत्यत्तिक्मणि क्रियाया उपयोगः तत्र लकारे 

करिया प्राधान्येनाभिधौयते ज्ञत्यार्थे खलर्थेष्वपि तथेव निष्टातो 

भेदेन क्तो नपुसकविषय उक्तः एवं साध्यताभिधानात् साधनवि- 

रुध्यते साघनसस्बन्धादेव (नखसायोतु) प्रातिपदि काभ्यां हि खर्थस्य 

र् 



३३९ स्ीके वाक्यपदीये । 

सिसाध्यतै न विद्येते पितु साधनसम्बन्धाय(त्वालर्थस्य) ९? साध्य-. 

ताप्रतीतिः साधनविभक्तयश्च प्रातिपदिकादुत्मद्यमानास्तदथस्य 

सिद्तामावेद यन्ते ॥ 

गतमेतत् परिदेवने श्वस्तनीभविष्यत्यर्थ इत्यपसंख्यानं का. 

लविप्रकर्षात्तपमानमिति प्रत्याख्यातं तत्र॒ भाष्ये उक्तं न तिङ 
न्तनोपमानमस्तोति तत्कथं तिडनन्तेनोपमानं भवतौवल्येतदुपपा 
द्यति ॥ 

 साध्यख्यापरि निष्पत्तेः सोऽयमिवयनुपग्रहः । 

तिङन्तेरन्तरे गोवसुपमानं ततो न तैः ॥ 
दृह तिङनन्ता्धस्रभावो परिनिषप्पत्ररूपः सोपमेत्युपमेयेन 

सद्ायेनेदंकल्येनोपग्यहीतं न॒ पार्यते तिङन्तपद; सिदर्. 

पस्येव प्रत्यायनासम्भवात् । भतश्वेयन्तु कदा गन्तेत्यादौ। 

करिया क्रियायां नोपमीयते तद्यथा सिंहो माणवक इति सोऽय- 

मित्यमेदेनाध्यवस्ायादिवाधगभः सम्बन्धो नेवमचर असिदत्वाटेव 

सोऽयमिति सम्बन्धस्येवभावात् तत इवशब्दमन्तरेण सिद, 

माणवक इतिवद्चाभेदेनापमानोपमेयभावो नास्ति इवशब्दप्रयोगे 

तु मेदेनोपमानोपभमेयभावः प्रतीयते । कन्दतीव गायतौति त्र च 

साध्यतलादेव न क्रियातः साघनगतस्तु यो गायति स कन्दतं) वैति । 

न क्रिययोः सारूप्यमपि तु सर्वनान्ना व्यापारेण गुणभूः, 

तमपि साधनं प्राधान्येन प्रत्यवखश्य संबध्यते तद्यथा यः पच 

ति तस्यापत्यमिति न तिङन्ताधस्यापत्यम् । लिम्बतीव तमोऽङ्ानि 

वर्रतीदाच्ननं नभ इति तम्रेच्चा नोपमा उपमेवानिदश्यात् ॥ 

ननु खतोऽसिदलात् मा भृत्. क्रियाया उपमानोपमेयभावः 

 सधनदारेण तु भविष्यतीत्याश्रञ्चादह ॥ र 



ततीयकाण्डप् । ३३५ 

साधनत्वं प्रसिहं च भिच्तुसम्बज्धिनां यतः । 
तेनाध्यारोप ए खादुपमातु न विद्यति ॥ 

तिङडन्तवाचे विषये ये सम्बन्धिन उपादौयन्ते तेष साध्य्थ†- 
चया कारकत्वं निचितम् । अनन्यया सम्बन्धाभावात् । अतः 
वतञ्चलति नभखलतोत्यादौ पर्वतादीनां त्या तावत् साध- 
भावः प्रत्याय्यतेसतु यदि साधनाय कल्पत इत्यध्यारोपित- 
। साधनभावसमुपयन््यगाद्यो न तत्वतो वाक्याञ्चन- 
तोवेत्युपमानोपमेयभावः प्रतोयते तद्यथा शक्वभिधायस्या. 
यनाय कञ्चिद्भिधत्ते पवतं भिनत्ति महोदधिं प्रतरतीति 
न तस्माद्धित्रत्तीवेव्मादिप्रतिपत्तिः अपितु संभावि साम्यं साध- 
नमपि सम्बध्यते क्रियया । एवं विभेव्यल्यय्ुतादेदत्याद्वध्यारोतै- 
शेव समन्वयो नोपमेति कारकसुखेनापिक्रियायासुपमानोपमेय- 
भावाभाव: (इखंवेयतु) १ न कदा गन्तेत्यादावध्या रोपैरोवो पपत्ति- 

व्याख्येया भविधत्सामान्ये भविष्यद्नद्यनतत्वेन दौघकालतया गम- 

नम्य विवच्धिते तत्र॒ गन्तव्वाध्यारोप इति ॥ 

इतश्च क्रिययोरपभमानोपमेयभावये नास्तोत्याह॥ 

न्यनेषु च समानाथसुप्रमानं विधौयते । 
क्रिया चेवाश्ये सर्वा तत्र तत्र समाप्यते ॥ 

चन्द्र इव दश्यते सुखमस्या इत्यादादुपमानं परिपरूणगुणप्रसिद्धः 

उपमेयं तु न्यूनगुणमिति क्रिया तु साधनसाध्या खाधारे परिस 

माप्रा सवां च समेति नोपमाविषयः॥ 

अच्रोदाषहरणाघमाह॥ 



३३६ सके वाक्यपदीये । 

येनैष हेतुना हंसः पततील्भिधोयते । 

आतो तख समाप्नत्वादुपमार्था न विद्यते ॥ 

गमिक्रियां साधयन् पच्चाभ्यां हसः पततीत्यु्ते आति 

रपि पलिविशेषा ताभ्यामेव खपच्चाभ्यां तथेव गभिक्रियां । 

दयन्ती पततीत्यभिधौयत इति प्रत्याश्यपरिसमाप्तल्रात् करिः 

यातनाधिकभावाभाव्रात् सजातौयल्रे(मतिगवय)? इति उपमनो- 

पञ्नेयभावो नास्तीत्यर्थः। श्राति: पतति हंस इवेतितु साधनयोर्ः 

पमानोपभेयमभावो न तिङन्तबाचयोः क्रिवयोः॥ 

मा भूदेवमुपमानोपभमेयभावो विजातीवयोसतु स्याद्पीव्या श्च 

तचापि निषति ॥ 

क्रियाणां जातिभिन्नानां सादश्चं नावधाय॑ते । 

सिदेच्च प्रक्रमे साध्यसुपमात् न शक्ते॥ 

भिन्नरजातीयाः पचति गच्छतोत्यादयः क्रियाः परस्परम 

तोव व्यावर्तमाना साद्यसुपमानो पमेवभावं नासाद वन्ति (नदि. 

विव)१सिदतया परा्ष्टसुपमानं रूपेमन्यत्र साध्यखभावे क्रियारूप 

सम्बन्धसुपमातुम क्यम् । आख्यातात् प्रतीयमानायाः क्रियायाः 

सिदलेनामोगात् । तदेवं तिङयस्योपमानोपभेयभावाभावात् क्रि- 

या कालविप्रकर्षत्तपमानमिव्यस्य ब्रात्तिकस्यायमर्थः गम नाध्यय- 

नयोरत्र सविषयतयाः संभावनायां भविष्यत्सामान्यमपि दौर्घ- 

` कालतयोपमाया नवद्यतनकालविवक्तायां प्रत्ययः सिः अनः 

द्यतन इवायं भविष्यत्काल इत्यथः । लक्णडेत्वो; क्रियाया इति 

तुखस्य लक्षणभ (वस्य शढशानप्रत्यय योगेन प्रती तेभवतिक्नियायाः 

स्तद्योगः । इतुहेतुमद्वावस्य लिङ्धप्रत्ववादप्यवगतेः इतिशब्दप्र 



त॒तीयकाण्डपू । ३३७ 

योगादपि हन्तीति पलायते वर्षतीति धावतोति विेषणश- 

विशेथभ।व)ऽपि न तिङन्तवाच्यावस्थायामपि तु खातन्त्येण परा- 

मं सति क्रियाया उपप्द्यते तथेवबोपमानोपमेयभावसु न सम 

बति न्धुनाधिकभावाभावात् । पचतिकल्पं पचतितरामिति क्रिया- 

सम्बन्धिना ्युनाधिकभाव दूत्या: ॥ 

गतमेतदिदमिदानीं विचार्यते इद धातुवाच्योऽथः साध्यख- 

भावो घजादिवाच्स्तु सिदसभ।व इति भाये तयोभावयोबाद्या- 

भ्यन्तरयाभे दोऽभिहितस्तमेव दृष्टान्तप्रदथनेन ब्युत्पादयितुमाइ ॥ 

वनं त्ता दरति यथा मेदाभेदव्यपाश्रयात् । 

अर्थात्म! भिदयते भावे स वाद्याभ्यन्तरे क्रमः ॥ 

हत्तससुदाये वनमित्यमेदेन कव्यते वत्ता इति तु भेदेन 

नानातेन तथ! च भिद्यते द्यधभावो न शब्दशक्तिमाचकृतोऽचर भेद्- 

दूत्यामग्रहणम् । भेदामेदयोरन्यत्वात् समुदायावयवो भिन्नावेव 
धात्वर्थो भावोऽभ्यन्तरे प्रकृतिरूपे च वायतया भावः (प्राप्यन)रक- 

ल्यिकत्वात् अभ्यन्तरः साध्यमानावस्तया घजादिप्रत्ययवाच्यादा- 

दयात् सिदरूपाड़ावात् भिदयते प्रकतिवायो हि भावो भेदेन 

प्रतौ यते । साध्यमानावस्थस्य सिद्धमसंख्यायो गाभावात्। साधनमे- 

द्प्रतौत्यैव चाख्याते भेद्प्रतौतेधतुरमेदेनेव क्रियामाचटटे । घञा- 

दिप्रत्ययवाचसतु भावः सिद्तयाऽभिधानाल्लिङ्खतथासंख्याकारक- 

योगेनैव प्रत्याख्यायते पाकः पाकौ पाका इति । आख्याते च 

साध्यमानावस्थस्य भावस्य प्राधान्यात् खधम्ण कालेन साधन- 

शरमेण च (प्रत्यस्कादिना)१ प्ररूपेण योगः फलत्वाच्च क्रियाया 

कर्तभिशयादिनालान्नेपदादि द्ोत्येन फलधभणोपग्रहेण योगः 

परदादिविषयेतु सिदत्वा दयामामालौनेवं)? कालांदियोगः केवलं 

४२॥ 



३३८ स्टीके वाक्यपदीये | 

दरव्यधरमेण लिषेन संख्यया तदेवमनयोः प्रकृतिप्रत्ययाधंयोः 

भावयोर्बाद्याभ्यन्तरयोभेद्ः । यस्तु कारकत्वाचोमभावः टृश्यते 

स्थीयत इत्यादौ असौ धात्वभिधयामेव साध्यतामनुवरत्तते न 

तु घजादाविव सिदखरूपं स्वात्मावस्थो हि भावः साधनात्मना 

सितया चासो लकारवाच्यः । धातुवाच्यस्त॒ साध्यतया 

युक्त इति नायं लकारः सार्थकः । तधा खात्मप्रतिष्ठे प्राति. 

पदिका विधोयमानाप्रथमा न स्वाधिकत्वेन व्य्वाद्कवते धाल्वभि- 

ध्रेयसाध्यतया वत्तनाच्चास्य कालादिना योगः भाव्यताञ्च क्रा 

दिनापि युज्यते ऽयमिति दिविधो बाह्यीऽपि भावो व्यवद्धियते 

{तिङभिदित एकः कृदभिहितोऽपर इति । तुसुनादि विधौ 

च क्रियासामान्येन सिद्साध्यरूपोभयधमानाश्येणोपपदमुपादीः 

यते तेन भोकं पाकः कारको ब्रजतौीत्याद्सिदिः। साध्यमानाब 

 श्यमन्यतेपलत्तित (ब्रलात्वथ)?माञित्य तुमुनादिविधिरित्यदोषः । 

भ्याव त्तिसु साध्यमानधम इति सिद्ताविषये तदभावात् कृत्वी- 

शप्रत्ययः पाकादिप्रयोगे न भवन्ति। तदेवं घञादिवाथे विलक्षणो 

भावः त्र कत्तरि कृदिति वचनात् कर्तरि घञादौनां प्रा भावं 
इत्यर्थो निर्दिश्यते स च प्रत्ययविधेः प्राधान्यात् गुणभूतोऽचति 

गुणसंख्याविवत्चायां यथासु तस्य च तरिलिङ्ध स्य॒विवत्तायां 

वचनान्तरे लिङ्धान्तरे च प्रत्यया न स्युरिति वात्तिककारेण भावै 

स्वलि निदेशः कत्तव्यतया चोदितः लिङ्गग्रहणस्योपलणाः 
शल्वात् संख्याऽपि रुद्यते तेन भृतौ भावेन भाषे भावयोरित्या 
दिनिदेश्ः कर्तव्यः तथा च पक्तिः पचनं पाचकः पाकाविं 
त्यादिसि रित्यर्थः । अचर भाष्यकारेण निदेशेनान्तरीयकल्वा 

जिङ्संख्यमतन्तमिति सवत्र सिदिरूपपादिता॥ 

तत्र कधं नान्तरीयकलनातन्तलमित्युपसम्मदयति ॥ 



तृतीयकाण्डपू | ८२३९. 

` सामान्यं भाव इत्यत्र यङ्धिङ्गमुपलभ्यते । 

भेदानासुपमेयत्वं न तत्वषु प्रतीयते ॥ 

(विव्िनो) :क्रियासामान्यवचनाः क्भ्वस्तय इति भवतिना - 

निदेशः क्रियमाणः सर्वधात्वधविषयः कृतो भवति भाव इति 
भावः। सामान्यचोद्नायां भावशब्दा सामान्यरूपेभिनाधप्रज्न- 

तीनां प्रत्ययान्यथाजुपपत्या प्रधानस्य प्रत्ययाधेभावानुग्रहालुरोधा- 

नियतव्यक्तिगतलिङ्संख्योपाटानम तन्म विवल्तितमित्यर्थः । सर्व 

व्यक्यलुपादानमिव भवत्यथसामान्यमत्र निदिष्टम् । तत्र निराश्रयं 

निदे ष्टम शक्यमिति नान्तरौयकव्यक्तयुपादानमन्येषां तु व्यक्तिवि- 

ओष्ाणां साम्यात् संनिधानात् यधाविशेषं सव लिङ्संख्यपरिग्रहः 

सकलविशेषपरिग्रहाय सामान्यचोदनाया नान्तरौयकनियतोप्रा- 

त्दिथेषनिष्टतायोगात्। तदयथा ऽयं गौः पदा न स्प््टव्य दरति 

सामाम्यचोदनायां नेदं नानिर्दिंष्टनियतव्यक्तिनिशितौव न तु 

च सामान्यचोद्नायां विशेषपर्यवसानात्॥ 

ननु चतु पाकादौ बहृप्रकारेऽपि प्रत्ययः प्रातिपदिकान्त् पाक द्ति 

युस्त्वं कथं श्तं युज्यत इत्या यद्या ॥ 

निर्दशे चरितार्थत्वाङ्जिङ्ग भावे विवच्तितम् । 
उप्रमाने षिधिल्वाच्च भावाद्न्यत् पचादिषु ॥ 

प्रतिपदिकाथस्य सत्वभूतस्य लिङ््रह्ितस्थासम्भवाव्रिदे शेना- 

न्तरीयकं लिङ्ापादानं न तष्य तन्नैदेशिकमपि विवक्षितं कायें 

 निरूपाधिभावाथं एवं विधावङ्ंसं चाद्ोपमानसदश्ः धातुसाभा- 

न्धविधेः यथा भवतेभवः तथा पचतेः पाचकः त्रजतेख्यायः 

चाल प्रत्ययाधत्रेन वोधव्य इत्यथः । श्रतञ्च भावाद्धवत्यर्याद्- 



*३५४  सशके वाक्यपदीये । 

न्यदर्धरूपत्रिशिरे पचादिधातुविषये पाकादिरूपप्रत्ययाथः 

भावादपरः पक्तिरित्यादौ यदपि लिङ्ग भिन्नं तथापि 

योरुपमानोपमेयभावो न विरुध्यत इत्यथः । पचेभवतीयत नि 

भ्यत इत्यव परिष्ारान्तरमभिहितं व्याचष्टे ॥ 

भवतो यत्पचादौनां तावत्तनोपदिश्यते । 
न च लिङ प्रचादीनां भवतौ समवबसख्ितम् ॥ 

सवसामान्यचोद्नायाः सवव्यक्तितात्पर्यादतन्ते लिङ्खसं 

( रत्युक्ररदा नीये) १ एते पुंस्तैकलेतु पत्रिते विवक्षितैव सामान्यगते 
सामान्यं हये कव्यक्तिभे टेऽप्यनुवतमानमेकत्वं न जहात्येव अन्य 

` सामान्यमेव न भवेत् अतश्च - व्यक्तिविभेषाणं लिङ संख्यान्तदयो- 

` गऽपि पचादौनां भवतौ वतमानानां वद्रपं सन्मात्र पंस्लैकला- 

` नुगततावभाचर' सामान्यमच्र निदिंश्यते न च विशिष्टं लिङं 

 . संख्या वा सन्मा्े रूपिऽस्तीति पक्षः पचनं पाकौ पाका इत्यादौ 

सन्माच्रस्य रूपस्याजलस्लिङ्संख्यायानुवत्तो तदाश्रयो विधिः 

` सवव्रोपेपद्यत इत्यथः ॥ 

ननु च सामान्यस्य विशेषाकमकत्वादिशेषगतलिङ् सामान्यसम्ब- 

न्धविचेति नियतलिङ्कोपादानेऽन्यत्र कथं विधिरित्याशद्याद ॥ 

एकश्च सोऽर्थः सत्तारव्यः कथंचित् कैश्चिदुच्यते । 
लिङ्गानि चाख्या भिद्यन्ते पचिद्पादिमेदवत् ॥ 

स एकोऽर्थो भावशब्दाभिधैयः सकलधात्वर्धवरिषय सिदत्वात् 

तव्समवबेतमामान्यरूपो घञजादिप्रत्ययवाचयः सत्ताख्यः सा सत्ता 

वौखिच्छन्दैः केनचित् प्रकारेणाभिषोयते भावः सन्तवमादिभिः 

सामान्शब्दैः सामान्यरूपः; । पाकर्याग इत्यादितिशेषशब्देविथेः 



ततीयकाष्डम् । १४१ 

तत्र च यथया पचेरूपं पटेकूपं स्वभाव इति व्यक्तिविशेषो 
बाश्रयवशात् सत्ताष्योऽर्धयं भिद्यते तथा शनब्टमेटेन पक्तिः पचन- 
मित्यादिना लिङ्ानि स््रीत्वादीन्यस्य विशिष्यन्ते ते एवमपि च 

विषै सबव्यक्नुपापिनापाकरूपमखर्डितमिति तदाश्रयेण सवच 
स्वकायं संपादयति न तु नियतथ्यक्तिगतेन लिङ्खसंख्यादिना 

धमण नियम्यते महाविषयत्वात् सामान्यस्य विेषस्वाकारसामष्था- 

स्वलिङ्न भिन्ने लिङ्कान्तरे विधिप्राययित्रमश्रक्तिः) तथा च भाष्य- 

म । यच्चा पचतभवति न तइवनैः पचततिभवति । यच्चा भवतेः 

चतिभवति न तत् पचतेभंवतिभवति । किच्च पचतेभवतिभवति- 

म।न्यम् । किञ्च भवतः पदतिभवतिविओेषः । सामान्यविशेषभाव 
न्यस्वोकारसामय्यमुक्तं भवतिहि सामान्यं भावः स्वक्रिया 

मत्ते पचिबरिेषो भवतिरित्यथः॥ 

सम्बन्धिभेटेनैक एवार्थो ऽनेकरूपलेन प्रतिभासत इत्यत्र भाष्ये 

नद् ग्रनसुपन्यस्तं व्याच> ॥ 

अआचार्यो मातुलञ्चेति ययेको व्यपदिश्यते । 
सम्बन्धिभेदाद्र्थात्मा स विधिः पक्किभावयोः। 

उक्तमिदं भावये उपाध्यायस्य शिष्यो मातुलस्य भागिनेय गत्वा 

पाध्याय भवानभिवादयतामिति। स गत्वा मातुलमभिवाद्यते। 

मातुलस्य भागिनेयः उपाध्यायस्य शिष्यंगलत्वाह मातुलं भवा- 

भिवादयतामिति सगत्वोपाध्यायमभिवादयत इति। अच च यध 

75: कल्चित््रत्युपाध्यायः कित्ति मातुलो भवति तथा स 
: पक्तिभाव्रयो्बोष च ' स्वगतविशेषापेत्तया सामान्यस्वभावो- 

पि पविभवं प्रति विशेषः भावः पुनः पचि प्रति सामान्यमेव तत्; 

ययो पाध्यायशन्देन मातुलरूपतयानभिधौयमानोऽपि मातुलो 

४३ 



१४२ शर्टाके वाञ्यगदीये | 

वशुब्र्तेन सत्वात् खकायं प्रतिष्द्यते तथा भावशब्देन सा 

मान्य्वाचिना साकन्नाद्नमिधीयमानं)ऽपि विशेषः साम्यदनु- 

मोयमानसंनिधिरिति सामान्यप्रयुक्त कायै प्रतिपद्यते यथा 

दि नोपाध्यायरूपादन्यत् मातुलत्वं तथा न भावादन्यत् पचिरूपं 

सामान्यविशेषय)रत्यन्तमेदाभावादतः सकलविशेषपरिदारेण सा- 

मान्यरूपालु पपत्तेरिति सवत्र सिदिः॥ 

इति ्रौभूतिराजतनयदहेलाराजक़रते प्रकीणप्रकाओेऽषटमः ॥ 

कणन ~ 

क्रियानन्तरं कालसुदिशति क्रियायाः परिच्छेदकस्तत्र सदश- 

नान्तरलतच्ितं कालस्ररूपमाह ॥ 

व्या पारव्यतिरेकेण कालमेके प्रचन्तते । 

नित्यमेकं विभु दरव्यं परिमाणं क्रियावताम् ॥ 
परापरादिप्रतल्यलिङ्यो व्यापको नि 

कालः कियाव्यतिरिक्तः जन्मादिक्रियादारेण भावपरिष्ेरको(वेशेपि. 

रादृन्मामः)? सविस्तरसु तत एवावगन्तव्यः । कालस्य परिच्छद् 

कान्तरेभ्यः परिच्छेदे भेदेवदेदाद् । 

दिष्टिप्रस्सुवर्णादि मृत्तमेदाय कल्यते । | 
क्रियामेदाय कालस्तु संख्या सवख मेदिका ॥ ` 

मूरत्तारसद्रव्यगत दव्यपरिमाणतत्परिच्छिद्यते दिष्या आयामः 

वेन तथा च सूूततिमइसु गतभेवदितिदि्टिरित्यादिःप्रकरदिहिं 

भागावच्छेटेन वसुपरिषटेद एतच्च प्रमाणं प्रखादिनातु स्वतो$ 

वष्टेदनमा रोदपरिणष्डाभ्यां बोद्यादेः परिषदः प्रस्थः द्रोणः आद 

कमिति एतच परिमाणं परिः स्तो भावे सवणादि त सान ङ्ग 

| 



वरतीयकाण्डम् । ` ९४६ 
ववियेषेणं वसु परिष्किनित्ति सुवणं कृष्णलमित्यादिं एभ्यो व्यति- 

रिक्तः कालः मू्तक्रियापरिच्छेदहेतुः सयाीदिसंचारो हि 

विनाजुमौीयते मासः संवत्छर इत्णादि संख्या तु (स्तवकमूकस्य)? 

परिङेद्(नादवतिप्रमाटेख)? हौ घटौ वाहश्रातमानः इ क्रिये एकापि 

तच हौ स्तौ चत्वारः प्रसा पञ्चविधासंख्यायामीयते । दावि- 

शतिः पञ्चाशदिति ॥ 

कालेन कथं क्रिया परिष्िद्यत इत्याह ॥ 

उत्पत्तौ च खखितो चापि विनाशे चापि तदताम्। 
निनित्तं कालमेवाहविंभक्तेन) त्मना स्थितम् ॥ 
जनमख्थितिविनाथीसमक्रियाकलापातभागत इति जन्म- 

दतां (पदायांमा)? निमित्तकारणं कालमादः तदपेत्तोऽ्पि 

धीनासुरपादधविष्टतेप्रविभक्तश्रौरत्तया हि कैचिन्तेसूच्यते 

दि वाच्यं एवख्िवनाग्रवोरषटयादिभेदाच 

भयमानः कालः कालसर्््षु भैदावालंवतखोत्पत्यभावो कालो 
मित्त मतः ॥ 

तमस्य लोकयन्लस सुत्रघारं प्रचचते। 
प्रतिबन्ध भ्यनुज्ञाभ्यां तेन विशं विभज्यते ॥ 

यत्र पुरुषप्रख्यविश्वस्चधारगुरूषकालक्राप्रवध्वेष्टकालेन हि 

शक्या भावानां स्यतानेगअजनेनाशपर्वाये विभजता र्धा 
ण वयञ्च पुरुषस्य यन्तसांरवशेनेन्भेषादिक्रियाकारिण विश्डव्या 

पौवोपर्यप्रतिभामं विभागलक्षणा चेष्टा कार्यते तथाहि 

यदि न प्रतिबन्नोयात् प्रतिवदं च नोत्मुजेत् । 

अवस्था व्यतिकीर्थेरन् पौवौ पथे विना लताः ॥ 
कालक्रतः प्रसिवि्ापूर्वाण्युपरीन्तं ` ठमवानामुत्प्॑तिः स्या 



४६ सटीक वाक्यपदीये । 

दिति बीजांकुरनालकाण्डादिनाम(मुनुगो।?नियमाभावात् सङ्गरः, 

स्यादिति कारणादुद्यतामपि भाव्रानामेव्राकालै परिवासदशंना- 

द्वश्यमपेत्तणोयः कालो निमित्तकारणमेष्टव्यः ॥ 

द्टरानोमेक्ञत्ेऽपि विभाभितेन।नालमुपाधिमेद्निद्ितमाह॥ 

तस्यात्मा बहधा भिन्नो मेटेधर्मान्तराश्रयेः । 
न हि भिन्नमभिन्नं वा वस्तु किञ्चन विद्यते ॥ 

धम।न्तराणि वच्यमाणानि संसर्गि क्रियारूपाणि तदु- 

पडितैभेरैरकोऽपि कालो नायेन व्यवङ्धियते। तथावननापि कार्य. 

जनकं सर्वव च न पदाथानां परोपाधिक एवभेदः खतो. 

भमेदामेदासव(तमनिवाव्यत्रात्तथादोक्तं भिन्न इति परोपाधिरिति-. 

वदिति वा पुनभावात्मरूपं चोयंसष्ेष्दवजायत इति न भित्र 

भित्रञ्चेव्येतदुदादरणेनेहाख्यायते ॥ 

जैक्रोन चाप्वनेकोऽस्तिन शुक्घो नापि चादितः। ` 

द्रयात्मासतु संसगोदेवंर्हपः प्रकाशते ॥ । 

तेतयुूयादिक्रियासम्बन्धिव ए दुत्पत्तिकालख्िति कालबिनाश- , 

काल इत्यादिव्यवहार इत्यथः रतश्च ॥ 

संसर्गिणांतु यो मेदो बिशेषासस्य ते मताः। 

संभित्रसौरवस्यानां कालो मेदाय कल्यते ॥ 

संसर्गिणः कालस्य सम्बन्धिनः सूयदिग्रहप्रचाराटिरूपा ॥ 

विशेषास्तेषां भेदोपह्ितात्माति श योऽसावोरावपचमासर्तृसंवः 

त्स रमन्वन्तरादिश्यवस्थामासादयति । यथा हि दिवस्षकरोदया- 

स्तमयावधिपरिष्धित्रः कालोऽहरिति व्यपदेश्यं तदुदयविदेदोपः. 

हितमेदसु. निशा . ` श्रावत्तमानखाद्नोरात्राभ्यां  पत्तादिव्यषटेषं 



ततीयकाण्डे नवमः काङसमदशः । २४५ 

यथायोगमासादयति, अक्षिपक््मगतनिमेषोन्मेषादिक्रियोपहितमेदस्त् 
क्षणलवकाष्ठा ऽऽदिव्यवहारं प्रवत्तयति, तदेवमुपाधिसेदादितविशेषा- 
खङ्करणे निमित्त भावमुपजननादिक्रियाव्यवच्छेदेन भावेषु काटः 
प्रतिपद्यते ॥ 

तथा हि- 

विश्चिष्टकासम्बन्धो वृत्तिल।भाय कर्पते ॥ 
शक्तीनां संप्रयागस्य हेतुत्वेनावतिषते ॥ ९ ॥ 

वसन्तादिकाले सकलशक्तीनां प्रव्त्तिदर्शनात्तासां प्रयोजको- 
हेत॒निमित्तकारणं काल उन्नीयते, येन कालेन परेरिता हि शक्तयो जन्मा- 
दिक्रिया भावानां साधयन्ति॥ ९॥ 

तथा च- ¦ 

जन्माभिव्याक्तनियपाः प्रयोगोपनिबन्धनाः ॥ 
निखाधौनास्थितित्वाच स्थितिनिंयपपूर्विका ॥ १० ॥ 

कालेन प्रयुक्ताः कारणशक्तयो ह्यचुज्ञाताः सत्यो जनयन्ति कार्यम् ; 
अभिव्यञ्जन्ति च, तत्कायदशने नियमो जातस्याभिव्यक्तस्य च नियत- 
कारमवस्थानम्, अत एव स्थितिनियमपूर्विकेत्याह, साऽपि च शा- 
शवतरूपकोलायत्ता विनाशोऽपि च विनाशकानां कालङ्तशक्तिप्रयो 
गाणां सामथ्यांदु भावानां कालायत्त इच्युत्पत्तौ च स्थितो चेस्यादि पू 
बोक्तमेवानेन प्रपञ्चितम् ॥ १० ॥ 

अन्यदपि काटङृतमाद-- 

[दित ^~ =, = 060 > (0 
[ स्यतस्यासुप्रहस्तस्तवम, सस्रागामस्ततः ॥ 

प्रतिबन्धस्तिरोभावः प्रहाणमिति चात्मनः ॥११॥ 
 ततः=काखाद् अषस्थितस्यापि वस्तुनो वधंकेर्विनाशकैश्चापरेः 
सम्बन्धिभिभविः कमेणाजम्रहो बृद्धिठक्षणो भावात्मनश्च प्रतिबन्ध 
घ्वकायांसामथ्य तिरोभावोऽद शनं पहाणं विनश्यत्तेत्यादयः सवं पव 
विकाराः कालाधीना: नियतसमयत्वात् ॥ ११॥ 

एवं च छत्वाो ये क्रमवस्तः क्रियाविशेषा भावानां ते काटाधीनत्वो- 
ध, 



३४६ सटीके वाक्यपदीये 

त्पृथगवभासमानाः कार पएचेति व्यवह्यन्त इत्याह- 

काल एव च वरिहवात्मा व्यापार इति कथ्यते ॥१२॥ 

अनुग्राहकत्वादिमेदेन नियतस्थितिप्रसवनिरोधावस्थान्ु का 
लस्य व्यवहारोऽविनाभावीति विश्वस्यव तदायत्तत्वादात्मा सूचस्था- + 

नीयश्चेष्ठादेतुत्वाद्यापार पएवाभेदेनासो व्यवद्धियते ॥ १२॥ 

विश्वात्मत्वमेवास्य प्रतिपाद यितुमा्- 

मूत्तीनां तेन भिन्नानामाचयापचयाः पृथङ् ॥ 
लक्ष्यन्त पारणापन सवासा भदयागिना॥ १३॥ 

प्राण्यप्राणिरूपाणां भावानां तेन कारेन परिणामकरणादानुपूव्यांद् 
बद्धिष्टाखा विवेकेन रक्ष्यन्ते योवनस्थ।विरावस्थास्ु मेदयोगिनेति 
संसभिक्रियाविरेषोपहितनानात्वेनेव्यथः, मूत्तिग्रहणेन निष्येषु कृतोष- 

काराभावमाह प्रतिबन्धाभ्यजुज्ञाभ्यां हि जन्बविनाद्यवत्यो माग्राः | 
कारे समायतन्ते ॥ १३ ॥ 

अन्वर्थैन नाम्नैव कारो विष्ववेचिच्यहेतुरित्याह- 

भत्यवस्थं तु कालस्य व्यवहारो व्यवस्थितः ॥ ( 
॥ 
१ 

ज खयन्त्र्रपावशसदशा भः प्रत्तिमिः ॥ 
१ र > [8 

सकखाः कर्यन् सवाः काराख्यां रमत विभुः ॥१४॥ 

जङस्योद्धरणाथं यन््रसरधघट्प्रायं तस्य भ्रमः आवत्तनं तेनावेश्- 

स्तस्येव श्चोभः तत्तव्याः परावत्त मानस्य कालस्य पुनः पुनवंसन्तादि 

भावेनावत्तयस्ताभिरयं विभुव्यांपको नित्यो विकलयति विक्षिपति का- 
लछभावपर्यायं समुत्खज्ति स्वकारणेभ्यः प्रवत्तयतीति कालाख्याम- 

न्वर्थं लभते, अनेनैतत्सू चय ति-विश्वात्मेक एव पर ब्रह्माभिधानं स- 

व्या भावः सख पव नानाविधकार्यकारितया ऽनन्तशक्तिस्वेन व्यवद्धिथते, 

तंथा च कऋ्मिकांश्चक्रभ्रमिवत् परावत्तमान)न् भावान् प्रकाशयन् काङ- 

यति भूतानीति कार इव्युच्यते स विभुः स्वतन्ः अत एव स्वातन्ञ 

शक्तिः कार इतिवाक्चपदीये सिद्धान्तितम्- 

अध्यादितकखां यस्य काकशक्तिमुपाध्धिताः । 



तृतीयकाण्ड नवमः क।छ्मुदेशः । ३४७ 

इत्यत्र, इटापि च सिद्धान्तयिष्यति - 

शक्तवात्मदेवतापक्षेर्भिन्नं काठस्य दशंनमिति, 
यथा. हि भ्रमको बाहुना जखयन्त्रं परिचत्तयति तथा काल- 

शत्या विमुभावानिति प्रतिबन्धलक्षणाऽपि कालगप्रवत्तिरभ्यनुज्ञयेवा- 
क्षिप्तेति ॥ ९४ ॥ 

सवथा कालपारतन्त्रयं निदशनोपन्यासेनाह- 

प्रतिवाश्च यास्तन चित्रा त्रिश्वस्य इत्तयः॥ 
ताः ष एवानुजानाति यथा तन्तुः शकुन्तिनः ॥१५॥ 

देमन्तादिकारुमेदापन्नेन कारेन साधनशक्तयः प्रतिबद्धास्ता- 
एव॒ वखन्तादिमावमनुप्राक्ताः स एवाजुजानाति खजति कल्यतीत्यु 
च्यते यथां ब्ृहत्पक्षिघ्रहणो पायभूतान् सुक्ष्मपञ्चिणस्तन्तुर्वन्धनस् मेव 
प्रसारितं प्रवत्तयत्युत्खजति पुनस्तदेव सङ्कखोचितं प्रतिबध्नाति; धी- 
बरा हि पश्ष्यन्तराणां ग्रहणाय सूचप्रतिबद्धान् पक्षिणः चेष्यन्ते तथा 
च ते सूजप्रतिबन्धादस्वतन्त्रा भवन्ति, न तूच्छदुःला इव गन्तुं प्रभवन्ति 
तथेच्छायां तन्तुना ऽऽकषणाद्, एवं कालसूत्रप्रतिबन्धात् पदार्थाः सं- 
को चविकासलश्षणावुत्पत्तिध्वंसावनवरतमनु नवन्तीःयर्थः, अतश्च का- 

। छसूजान्तगंतं विश्वं प्राक्चक!ं प्रहुते; प्रसूतमवतिषएतेः अवस्थितं कृत- 
। करणीयं विनश्यति ॥ १५ ॥ 
। कथमिव्यत्रेव क्रममाद- 

| विशिष्टकारसम्बन्धाटकन्धपाकासु शक्तिषु ॥ 
क्रियाऽभिव्यज्यते नित्या प्रयोगाख्येन कप्रेणा ॥ ५६ ॥ 

। इह प्राणिनामुपभोगाय विश्वरचनाप्पञ्च इति प्रख्यपर्यव- 
सानसखमयेष्द्रष्वशात् परमाणुषु यथास्वं कायंजनिकाः शाक्त 

९ 

| क्तिषु च निव्येषु मूलकारणेषु परस्परसंश्टेषाय प्रयोगः प्रेरणाख्यः क- 
| मंविशेषो जायते येन सामान्यभूता प्रकृतिरिति पूर्व॑व्याख्याततत्वा 
स्बंभावगता नित्यां क्रिया प्रकटीक्रियते तथा च सब्यापाराणि कार. 

। णानि परस्परं संयुज्यन्ते ॥ १६ ॥ 
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ततश्च-- 

जातिप्रयुक्ता तस्यां तु फर्व्याक्तः भरजायते ॥ 
कुतोऽप्यद् भुतया इरया शक्तेमिः सा नियम्यते ॥ १७॥ 

तस्यां नित्यायां क्रियायामभिव्यक्तायां सत्यां कारणेषु फलन्यक्तिः 
कायंव्यक्तिः प्रजायते, 

स्वाश्रयस्याभिनिष्पच्ये सा क्रियायाः प्रयोजिकेति 
जातेः प्रयोजकत्वमुक्तम् , 

नियतज्ञातीयाभिसंधानेन कारकाणां व्यापारोत्पत्तेः जातिः 
प्रयो जककर्ची, सदसत्पक्षमेदेन दशंनद्वयस्य पूव प्रत्याख्यानादोह कु तो- 
ऽप्यदूभुतया व्रसच्येति, 

“अस्युदूभूता त्वियं त्तिः यद् भावं यदक्रममू | 
भावानां प्रागभूतानापारपतच्ं प्रकाशते" ॥ | 

इत्यत्र नर्णीतमेतत्, सा च जाता का्यव्यक्तिः कारणशाक्तिभिनि. 
धम्यते येन तत्रेव तिष्ठति तत्सम्बन्धितया च व्यवद्धियते, सदसत्पश्च. 
योरपि च कारणानां व्यापाराणां पराकरणात् स्वात्मनि कायस्य 
प्रतिष्ठापननियमेऽव्यद्भुताऽ ऽश्चयं रूपा वृत्तिः ॥ १७ ॥ 

अनन्तरं कि भवतीतव्याद-- 

ततस्तु समवायाख्या शक्तिभेदस्य साधिका ॥ 
एकत्वमिव ता व्यक्तीरापादयति कारणैः ॥ १८ ॥ 

दह तन्तुषु पर इत्यादीह प्रत्ययदहेतुः समवायः पांरतन्त्यसाम्थात् 
पूवं शक्तित्वेन व्यवस्थापितः स निय मानन्तरं कायंकारणयोभेंदं तिरो- 
धापयति यत एकत्वमिवावभासते, तथा च के चित् कारणव्यतिरिक्त- 
कायं नेच्छन्ति मेदरप्रव्यथविषयेभ्यो मेदप्रत्ययविषयस्यावयविनोऽव- 
यवेभ्यो वस्तुतो मेदाभेदवच्वमिवेतोवशब्दः ॥ १८ ॥ 
पवं प्रतिष्ठितायां कायंव्यक्तो- 

अथास्मा्नियमादृध्वं जातयो याः प्रयोनेकाः ॥ 
ताः सवां भ्यक्तिमाया।न्ति स्वच्छ छाया इवाम्भासि ॥ १९॥ 
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अथेति समुच्चये, ऊध्वं शब्देनानन्तर्यस्थोक्तत्वात् कारणशक्तिभियंद 
यक्तिः स्वात्मनि नियमिता तदनन्तरं निष्ठासम्बन्धयोरेककाखत्वात् 
#यंञ्यक्तिः जातेव स्वजात्या सस्बध्यते प्रयोजिकया; निष्टोत्तरका- 
क्षणान्तरे तु रूपादिगुणोपजननादिन्दरियाथंसंनिकषांत् संयुक्तसम- 
येन रूपिद्रव्यसमवायाञजातयः प्रकाशन्ते तद्यथा निमंले जटे वृक्षा 
गनां छाया प्रतिबिम्बं जकाभेदेन, एवं व्यक्तेरेकाल्म्यमिव प्राप्ता जा- 
योऽपि गृह्यन्त इति द्र ्ान्तसाम्ये, सवां इति सत्ताद्रव्यत्व पृथिवी. 
बादयः ॥ ६९ ॥ 
अतोऽनन्तरं गुणानामुत्पत्तिमाद- 

कारणालुत्रिघायेत्वादथ कारणपूवंकाः ॥ 
गुणास्तत्र परुभ्यन्ते स्वजातिन्यक्तिहेतवः ॥ ८० ॥ 

कारणाुविधायित्वेन पूवं कारगोत्पत्तेः पश्चात् कार्योत्पत्तिमाट- 
नैकस्मिन् क्षणे निगुंणेव कायंव्यक्तिः ततोऽवयवगुणेभ्योऽसमवायि- 

थः स्वावयविसमवायि कारणसहितेभ्य)ऽवयविनि रूपादयुत्प- 
तः, उत्पन्नाश्च रूपादयः स्वा जातीः रूपत्वादकाः समभिन्यञ्जन्ति 

बह्ृषटवशात् परमाणुषु क्रियोत्पन्ना पूवं देशसंयोगविभागविन।दापूर्वकं- 
रस्परोपश्टेषेण च्यणुकादिप्क्रमेण भोगसाधनान् पदाथानुत्पादयती- 
ते पिष्डिताथंः । अज्र सर्वं क्रमाख्या कालशक्तिः सव्यापारेत्य- 
युज्ञेयम् ।॥ २० ॥ 
कालकृता जन्मपयाया भावानां व्याख्याता, इदानीं स्थिति व्याच 

आश्रयाणां त्नित्यत्वमाध्धितानां च नित्यता ॥ 
ता व्यक्तीरतुग्रह्णाति स्थितिस्तेन प्रकस्पते ॥ २१॥ 

यासां तोवत्कायव्यक्तोनां नित्या ह्याश्चरयाः कारणानि तासां कार- 
वेनाशपूवंकस्य विनाशस्यामावादवरिथतत्वं; परमाणूनां कारणा- 
नित्यत्वं कन्त ताः कायञ्यक्तीरुपकरोति स्थापकत्वेनावस्थापनाद् 

[न्यथाऽऽधारविनाश्ान्नावतिष्ठेरन् , अनित्याश्रयाणामपि कार्यव्यक्ती- 
7माश्रितानां नित्यत्व।दविनाशकारण्मवस्थानं स्वज्ातिभिरेवानुगद्य- 
। तावन्तं कालं नियतजांतोयतया ऽवस्थोनसम्भवादन्यथाऽऽघेयानां. 

बान्यानामाश्रयद्रव्याभावेऽवस्थितिनं स्यादु ॥ २९२ ॥ 
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इदानीं काय्यांणामुत्पत्तिरिवानित्यानामवस्थितिरपि पराधी- 
नेव्याह--' 

अनित्यस्य यथोत्पादे पारन्तत्रपं तथा स्थितौ ^ 
[9 | ¢ क > ^ 

वनाश्ायव तत् खष्टपथामाक्रादद् स्वतस् || २२ ॥ 

कारणं विनोत्पच्यभावाद् यथाऽसो परतन््ा तथा कारणाच- 
णरस्भमन्तरेणावस्थित्यभावात् कतकमुत्पन्नमेव प्रध्वंसमियादिति वि~ 
नाशायेव तत्ख्ं स्याद् नाथंक्रियाऽर्थमित्यर्थः, तन्मा भृत्तस्यापा्थंक- 
ञ्न्मेति कारणावस्थिति मन्यन्ते वैशेषिकाः ॥ २२ ॥ 

ननु कमयोगपद्याभ्यामर्थाक्रियाऽनु पपत्तेरेतेषां विना शदर्शनात् 
तत्रापेक्चा ऽभावात् कतकः सन्नेव विनश्यतीति र्थित्यभाव इत्या- 
शङ्याह -- 

[¢ = (~^ 0 [क , स्थितः संस्गिभिमतरेः स क्रियास्वनुगरृयते ॥ 
च्रे, % € 0 * 

नेषां सतापनुग्राद्चा रत्तिजन्मवतां स्मृता ॥ २३॥ 

संसगिभिः सहकारिभिर्नुगरदीतो भावोऽथंक्रियासखु योग्यो न द्येक 
किञ्चन जनकं सामग्रीतः क्रियासिद्धिरित्येषां संसागणां सहकारिणा- 
सचवमस्वीकत्य कारणवृत्तिभ्यापारो नास्ति जातानां भावानां, तदेवं- 
कममाव्यनेककायंकतृत्वं तत्सहकारिप्राघतो स्थितिलश्षणमुपप्यते, तथां 
च स्थितिपयन्ताभ्यनुज्ञोपपत्तिः । त्तु-सहकारिणः कि कुवंन्तीति 
चोद्यते ? तत्न सहकरणमेव सहकारार्था ऽतिशयादेरन्यञ्च विचारितत्व।- 
दययथाप्रतीति स्थिरत्वं समथितं तद्वादिभिः।॥ २३॥ 
इदानीं प्रतिबन्धलश्चणां काटि व्थाचष्े- 

जराख्या कालशक्तियां शक्तयन्तर विरोधेनी ॥ 
सा शक्तीः भ्रतिबघ्ाति जायन्ते च विरोधिनः ॥ २४ ॥ 

जीय॑ते भावोऽनयेति जराऽऽख्य! कार्शक्तिः प्राण्यप्राणिसाधारः- 
प्येवानादििः योवनादिशक्तयन्तरप्रतिद्न्द्रिनी कायव्यक्तीनां कारान्तः 

रपरिपाक्ावधताथक्रियासु समथ्यं विघ्नयति ततश्व सापथ्य विरो. 
धिनोऽवस्थाविशेषाः भ्राण्यप्राणिषु प्रज्ञामान्यशोबादयः, यतः प्रध्वंसः 
प्रत्याखन्न इति उश्ष्यते ॥ २४७ ॥ । 
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एवं जरसाऽधिष्ठिते भावे- 

भ्रयाजकास्तु ये भावा स्थितिभागस्य हेतवः ॥ 

तिरोभवन्ति ते स्वँ यतञआत्मा प्रहीयते ॥ २९५ ॥ 

यैः प्रवत्तिताः स्वकायं भावाः संसभिभिः सहकारिभिः स्थित्यंशा- 
स्य रेतवस्ते संवंऽस्य जरसाऽधिषितस्यैककट्पना इव सटोषिता- 
अपि निवत्त॑न्ते तेषु निवृत्तेषु कृतकरणीयस्यास्य भावस्य स्वरूपं 
च्यवते ॥ २५ ॥ 

न त्वस्य विनाशकारणेः किञ्चित् क्रियत इत्याह- 

यथेवाद्ञुतया हत्या निष्क्रम निनिबन्धनम् ॥ 
अपदं जायते सवं तथाऽस्यात्मा प्रहीयते ॥ २६ ॥ 

जन्मनि सदसत्पक्षमेदेन पूवं कारणञ्यापारस्व व्युदासादविभा. 
विततच्वमविद्यमानकारणं भूतनिबन्धनमत्त एव कारणव्यापाराभा- 
वात् पौवापयेणां शांतया निष्पत्तेरक्रमं विश्वमजायमानमुपलक्ष्यत- 
इति पूवंमेव विवतंचिन्तायां निर्णीतमेतद्, एवं विनाशेऽपि क्रियमाण- 
तायां भावताऽऽपत्तेनिनिबन्धनमेव प्रहाणं कारपरिपाकाधीनं भावा- 
नामित्यथंः । 

एवं सगस्थितिप्रटयानां कारूकृतप्रतिबन्धाभ्यनुज्ञावशेन संभव- 
इति विश्वात्मनः कालस्य व्यापारोऽत्र सवत्रेति निर्णीतम् । तदुक्तं- 

प्रत्यवस्थं तु कांस्य व्यापारोऽत्र व्यवस्थित इति ॥ २६ ॥ 

इदानीमपरमपि कालायुमानरेतुमाद- 

क्रिययोरपवर्मिण्योनानाऽये प्तमवतयोः ॥ 
सम्बन्धिना विनेकेन परिच्छदः कथे भवत् ॥ २७ \ 

इह क्रिया तावदनेकक्चषणसमाश्रयात्मिका युगपत् क्षणानामभा- 

बात् सक्रमेति कांरशक्तयनुग्रदीतेव स्वां, क्रमो हि कारुधमंः, दयो- 

ध क्रिययोरुदयानन्तरं ध्वरंसित्वे हि समानेऽपि; चिरेण कृतं क्षिप्रं कृत- 
भनिति विलक्षणः परिच्छेदो विनेकं सम्बन्धिनमुपाधिभूतं नावकल्पते 
तानाऽथंसमवेतयोरित्यनेनाश्रययोभेदमोह, ततश्च नेव क्रियाप्रयुक्तो 
ग्यपदेशः, पटश्चिरेण ऊनो घरथिरेण कृत इत्यादयनुचत्तेः क्रियया भि- 
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न्नाश्रयसमवेताया मेदे सति तदनुपपत्तेः, अत एव न कार्यद्रव्यनिभित्तो 
„प ऽयं व्यपदेशः कायंद्रव्यस्य भेदादसिन्नव्य पदेशदेतत्वाचुपपत्तेः, 

न च कारणद्रव्यप्रयुक्तोऽयं; तस्यापि मेदस्याुचरत्तेः, तस्माद्यदः 
निमित्तं ख काठः सोऽपि चेद् भिन्नो नासावयुवरत्तः प्रत्ययः स्यादिल्यु 
क्तम्-एकेनेति, एको हि साधारर्यात् कालो ऽनुचत्तं प्रत्ययं जन 
यति ॥ २७॥ 

यद्येवं विलक्षणचिरक्षिप्रादिव्यपदेशः कुत शत्याशङ्याह-- 

यथा तुकायां हस्ते वा नाना द्रव्ये व्यवस्थितम् ॥ 
गुरुत्वं परिमीयत कालादेव क्रियागतिः ॥ २८ ॥ 

सुवणंरजतादि द्रव्यसमवेतं गुरुत्वमेक एव तुखादर्डो रेखासु 
सम्बन्धोपहितसमेदो यथा परादिभावेन परिच्छिनत्ति; तथा कारो 

[२ ५ ~ 4 

ऽपि स्वशक्तियोगाद् वेश्वरूप्यमनु भवन् निमेषादिक्रियोपहितनानात्वं 
क्रियासंतानं चिरचिरादिभावेन परिमिमीते, अभ्यासातिशयवतां ब 
णिजां हस्तो द्रव्याणां गुरुच्वविशेषं परिच्छिनत्तीति, एवं निरुपाधिरेकः 
पव कालः स्वसाम्यात् क्रियागतभेदं परिच्छिनत्ति ॥ २८ ॥ 
पएवञ्चेकः स कालः-- 

जद।ति सदृषटत्ताश्च क्रियाः स समवस्थितः ॥ 
कव 0, ड = ४ 

ब्रह यथदक तन हायनाख्या प्रपद्यत ॥ २९॥ 

अवस्थिते चैकस्मिन्नेव काटे नानाविधाः क्रियास्तत्सहचारि- 
ण्यो जायन्ते अतः स काटो दायनाख्यां संचत्सरपर्यांयां प्रतिपद्यते 
जहाति क्रियां इति हायनः, तद्यथा बीहिबीजं सहावस्थितसमुदकमवजः 

दद् हायन इति व्यपदिश्यते अत एव “हश्च ब्रीहिकाल्योरिः'ति खञ्च 
कारेणोपमागमभं खदैव व्युत्पत्तिरनुशिष्टा, यथा जलेत्रीहिः सहावस्थि- 
तेरुपक्रियते तथा कालोऽपि क्रियाभिः सहचारिणीभि्मावानामुपकः 
रोतीति ॥ २९॥ 

ओपाधिकोऽस्य मेदो मुख्यस्त्वमेदो यदि; तद्यंवस्थित एकः काक 
कथमस्य क्रमरूपतेत्याह- 

परतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां इत्तिया तस्य शारवर्ती ॥ 
तया विभज्यमानोऽसो भजते क्रमरूपताम् ॥ ३० ॥ 



त॒तीयक!ण्डे नवमः काटसमुहशः । ३५६ 

कस्याधित् क्रियायाः साधनशक्तीनां व्यापारविधघाते प्रतिव- 
न्धस्तद्विपययो ऽभ्यचुज्ञा ताभ्यामुपलक्षिता काठस्य नित्यां प्रत्त्ति- 
भावेषु सततपरिणामिषु हि किडिचत् प्रजायते कि चिदपक्षीयत इति 
नियतमेतत्, तथा च कायनिवरेश्िक्रमः काटे समारोप्यते न त्वसौ 
तत्र भाविक इत्यथः, क्रियाधर्मो हि मुख्यतः क्रमः सोऽन्यत्नोपचरितः 
पौवापय हि पूवापरेषु वस्तू पाधिभूतं लक्ष्यते न तु स्वतन्त्रम् . पएवं- 
योगपद्यपपि क्रमविक्रमविरोधो धमः कार्यंगतः काठे समारोप्यते ॥३०॥ 

समविषमरूपताऽपि कारस्यापचरितेत्याह -- 

क्तभेद्। तदर्थेषु भचयायचयो गतः ॥ 
समस्वं विषमत्वं वा स एकः प्रतिपद्यते।॥ ३१ ॥ 

इह यदाऽचुषातारः श्रुतिस्परतिनिबन्धनमाचारमनुतिष्ठन्ति तदा 
ब्रकष॑मासादयन् कालः सम पवेकः कतादिव्यं पदिश्यते शुभसमाचारा- 
धिक्रारिबाहुल्यादिभिरित्यथंः, तदथः=कतृसाध्यः समाचारः, यदातु 
कन्तारो विश्णङला यथावत्स माचारमुह्छङ्घयन्ति तस्मादाचारादपक- 
घाद पचयमप्राप्तेः कलिप्रभ्रतिविषमः कालोऽभिधीयते, तदेवमेको ऽप्यु- 

कारः ॥ ३९ ॥ 

अन्यमष्यध्यारोपितं कालस्य विभागमाह- 
[ न (२ [क ५९, # 

क्रयामद्चययथक्रास्पन् तक्षद्यख्या प्रचत्तत ॥ 

क्रियाभेदात्तयेकस्मिन्नृत्वाद्य।रूधापजायते ॥ ३२ ॥ 

तश्चषणादयोविकरण।त् क्रियाविशेषादुपकदिपता तक्चावस्कारादि- 
संज्ञा यथेकस्येव कत्तं वत्तते; तथा विरिष्रपुष्पादिप्रसवलश्चणक्रिया- 
भेदादेकस्यापि कालस्य वखन्तादिसमाख्या सेदेन जायते, आदि ग्रहणात् 
सितासितादिपक्षन्यपदेशो ऽहोरा्व्यपदेशः प्रदोषप्रत्यूषव्यपदेशो यथा- 
थं क्रियाभेदोपहितो गते ॥ ३२ ॥ 

श्मन्योऽपि कालमेदोऽध्यारोपितो भवतीत्याह- 

आरम्भश्च क्रिया चेव निष्ठा चत्यभिधीयते ॥ 
धर्पान्तराणामध्यासमदात् सदसदात्पनः ॥ ३३ ॥ 

उत्पत्तेः पूवं मखदात्मा पदाथं उत्पन्नस्तु सदात्मा तस्य बुदुध्येकसत्मेन 
८4 

| 



३५४ सटीक वाक्यपदीये 

वस्तुरूपतया स्वीकारे सति विटक्षणधमंसेदवशादारम्भादिकारो मै- 
देन उ्यवद्धियते, तथा दहिन्बुद्धिरभिसन्धानं, पदाथा रूपादयः, तेषा- 
यावत्साधनोपाज्नमारम्भः काटः, कत्त॑व्यस्य समांस्तिनिष्ठाकालः, 
तदेवं यथाकालं धममेदकल्पनया ऽऽरम्भादिकाटप्रविभागः॥ ३३ ॥ 

स च सवत्र समान रत्याह-- 
५८ \ न 

याब ्णुकादीनां तावान् हिमवतोऽप्यमों ॥ 
् ल~ [५ अ 9 [च ४) 

न ह्यात्मा कस्य वचद्धत्तं प्रचतु वाऽप शक्यत ॥ ३४ ॥ 

अवयविनां निरशासवादारम्मादिकालः सवषां समानोऽवयवास्तु 
ततो ऽ्थान्तरपरिमाणादिगुणा अन्य एवावयविन इति तदर्थं तत्स्व- 
रूपं हन्तु प्रचेतुं वा न शक्यते; तस्मादवयविमपरात्रस्य कायंद्रव्यस्य स- 
मानत्वान्न तद्वशेनाल्पपरिम।णानां महापरिमाणानां चारम्मादिकारो- 
विशिष्यतेऽवयवन्यतिरि क्तिधर्मान्तरवशेनेष्यथंः ॥ ३४ ॥ 

तदाह-- 
(१ श - क |" (१ 

अन्यस्तु भावेरन्येषां प्रचयः परिकरप्यते ॥ 
न, ^~ (^~ ® ^~ ® (@ @\ ० 

शनारदापद क्षपरामात तते परत।यत॥ ३५ ॥ 

अल्पपरिमाणमहापरिमाणानामवयविनामन्येव्यं तिरिक्तैरेवावयवै- 
बहुभिः प्रचयो ऽल्पेरपचयः परिकल्प्यते ऽध्यारोप्यते, तथा च बह्ववय- 
वोऽवयवी शनेनिष्पाद्यतेऽट्यावयवस्तु क्षिपरमिर्यारम्भादिः काठव- 
स्तविलश्चषणो ऽवधायते समवायतिरोहितमेदत्वादवयवधर्मरवयवि- 
नो व्यपदेशो; न तु भावतः कालो भिद्यतेऽवयविनाम् ॥ ३५ ॥ 

यतः- 

असतश्च क्रमो नास्तिस हि भेत्तं न शकंयते ॥ 
सतोऽपि चा्पतख यत्तत्तथेवावतिष्ठत ॥ ३६ ॥ 

उत्पत्तेः पूवंमसन् भावस्तस्य निःस्व भावत्वात् पौर्वापर्येण 
गाभावात् क्रमो नास्ति, उत्पन्नस्यापि विद्यमानस्य तेनेव प्रकारेणा 
शाक्यमेदत्वेन स्वरूपस्य व्यवस्थानादविद्यमानः क्रम इति बुद्धयाऽभि 
खन्धानन क्रमव्यवहारः सदसतोरित्यर्थादभिदहितो भवति भेदाश्रयो 
हि क्रमः, ख च मेदः पदार्थस्येवोत्पद्यपानावस्थस्य तत्वतः सदसदवं 



तृतीयकाण्ड नवमः कालपमुदेशः । ३५५ 

| प्रत्यवस्थमसम्मर्वति तस्य कट्पनया पूर्वापररूप- 
ताऽध्यारोपः ॥ ३६ ॥ 

पवं प्रथम एव क्रमः काटपनिक इति सवंस्तथारूपो न मुख्यः, न 
केवलं क्रियाभेदनिमित्ताः काल एकस्मिन्नरत्वाद्याख्याः प्रवत्त॑न्ते याव- 
द्भूतादिव्यपदेशा अपीत्याह - 

क्रियोपाधिश्च सन् भूतभधिष्यदरत्तपानताम् ॥ 
एकादशाभर।कारे विं भक्तां प्रतिपद्यत ॥ ३७ ॥ 

उत्पन्न प्रध्वस्ता यदा क्रिया मत्रन्ति तदा तदुपाधिकाखो भूत ईति 
व्य पदिश्यते, यदा तु संनिदहितसाधनाः संमाव्यमानोदयाः क्रियास्तदा 
तदुपाधिः कालो भविष्यत्तां प्रतिपद्यते, प्रारन्धापरिसमाप्तक्रियोपा- 
धिस्त॒ वत्त॑मानसंन्ञः कारः, ते च भूतादयः कालविभागाः पुनरवा- 
न्तरविभागेनेकादशधा भवन्ति ॥ ३७ ॥ 

कथमित्याद- 

भूतः पञ्चविधस्तेषां भविष्यस्तु चतुविंधः ॥ 

वतमानो द्विधा ख्यात इत्येकादशकल्पना ॥ ३८ ॥ 

भूतसामान्यविशेषेभ्यो व्याच्त्तेरेको भूतसेद इति गण्यते, तथा 
चोक्तं -““सामान्यमपि यथा विशेषस्तद्रदि”ति, अद्यतनो द्वितीयो भूतमे- 
दः, अनदयतनस्ततीयः, अद्यतनानदयतनसरमुदायस्ताभ्यामन्यत्वाचतुथंः, 
परोक्चस्त्वनद्यतनमेदो न भूतमेद इति न परथग्गण्यते, यस्तु भविष्यन्न- 
प्यतिदेशाद् भूतका्यांणि खमते स पञ्चमो भूतमेदोऽध्थारोपितभूतभावो- 
गोणः, भ विष्यत्सामान्यमययतनो ऽनदयतनस्तत्छमुदायश्चेति चत्वारो- 
भविष्यद्मेदाः, 

यस्त्वनयतनवत्प्रतिषेधाद् भविष्यत्सामोन्यका्यणि प्रतिपद्यते 
ऽनयतनोऽपि शास्रस्य व्यवहारे भविष्यत्सामान्यमेव,*मुख्यो वतं- 

एकः, तत्समीपम्तस्त्वतिदिष्टवतंमानभावो वतंमानसामीप्य इति 
भविष्यश्च स द्वितीयः, तदेते शास्रकायप्रविमागाथं कारस्य 

दाः कल्पितान तु भाविकेयत्संख्याः, एवमनन्तरमेदत्वात् क्रिया. 
दाः क्रियामेदाद् भूतादिमेद उक्तः ॥ ३८ ॥ 



१५६ स्टीके बाक्यपदीये | 

क्रिया चातीताऽविद्यमाना कथं भूतव्वपदेशं काटे समपयेदित्या- 
दाङ्क्याह-- 

कारे निधाय स्वे रूप प्रज्ञया यन्नेगरश्यते ॥ 

भावास्तता निवतेन्ते तत्र सङ्क्रान्तश्ाक्तयः || ३९ ॥ 
क्रियया निवत्तिताः पदाथा अतीता इति भण्यन्ते, अतीतस्वरूपां 

स्ते वत्तमानावस्थाथां बुद्धा यत् स्वरूपं गृहीतं तत्स्थायिनि काले 
स्वाधारे समप्यं व्ययन्ते, यतोऽचुभूताः स्मयंमाणावस्यास्तस्य भूत. 
व्यपदेशं कल्पयन्ति, तेन चातीते ऽध्वनि संक्रान्तशक्तयो व्यवहारं स्मा- 
तमन पतन्ति, एतदुक्तं भवति भावोपाधितया कारकतच्वं प्रख्यायते, | 
भावाश्च स्वोपाधितया तदुव्यपदेशं कल्पयन्ति, तथा चाभद् घर इत्या- 
दिग्यंबहारः, अतश्च तदेव काटसदुभावावेदकं लिङ्कम्, यदसत्यं त- 
दुव्यवहारः स्मात्तमयुपतति, कारसंक्रान्तरूपत्वादभदिति व्यवहा- 
रात् काटसिद्धिः ॥ ३९ ॥ | 

तहि तच्यपदेशोऽपि कथसित्याह- 

१ क खा ` च आ 3 ता = अ 

भाविनां चेव यद्रुपं तस्य च प्रतिविम्बकम् ॥ 
^~ ¢ २४ करे म 

सुनिभर्ट इवादश्चं कार एवोपपद्यते ॥ ४० ॥ 

समथंहेतुसन्निधानसमये संमावितोत्पत्तीनां पदाथनां यद्रप- 
वाद्यं, यचच तस्य वाह्यस्वरूपस्य वुद्धो निशितं प्रतिबिम्बरूपं तदाक! र- 
स्तयोर्यो्श्यविकल्पयोरेकत्वाध्यवसायात् स्थायिनि काले समारो 
इतस्त संक्रान्तशक्तित्वपिति तदध्यारोपात्कारे भविष्यर्वमध्यव- 
साय वाद्येषु भावेषु तदुपाधिषु तच्यवद्ियते; यथा निमंलतले दपंणे 
रूपप्रतिबिम्बवत् सर्वानियतरूपनिश्चय इत्यथः, काटप्रसेवकान्तगंता 

हि पदा्थाश्चकासतीत्यादशंसास्यम् ॥ ४० ॥ । 

एवं च काटखसङ्क्रान्तरूपत्वाद् भावानामजसखरपरिणाम इत्याह - ̀  

तृणपणकताऽऽ्दान यथा स्चाताऽनुकषात ॥ 

परतरतेयदि कारोऽपि मात्रा पात्राचतां तथा ॥ ०१॥ 

नदीप्रवाहो यथा तृणादीनि कानि चिच्प्रेरयति स्वस्थानासपरच्याः 

सयति कानि चित्पुनराक्चिप्य तत्स्थाने निवेशयति; एवमजस्व्क्तिं 



तृतीयकाण्ड नवपः कारसमुहशः । ३५७ 

कालो भावानाक्षिप्याक्षिप्योत्सृ जति; उत्सृष्टानां च धमंपरिणाम- 
५ 

मावतयति ॥ ४९ ॥ 

द्रण्ान्तान्तरेण तदेव द्रहयति-- 

आविश्यव। लु सन्धत्ते यथा गतिपतां गतिः ॥ 

वायुस्तयेव कालात्मा विधत्ते क्रपर्ूपताप् ॥ ४२॥ 
यथा प्राणाख्यो वायुः शारीरिणामन्तरवयवसन्धिष्ववस्थितो गम. 

नागमनादिचेएटास्साधयति तथा कालात्माऽपि भावानामात्मानमनु- 
प्रविश्य भरतिबन्धाभ्युज्ञाभ्यां निमञ्जनोन्मञ्जने कुवन् क्रमं पोर्वाप- 
यंलक्चणं प्रकल्पयति ॥ ४२॥ 

ततश्चेदं सिध्यतीत्याह- 

अयनपरविभागश्च गातिश्च ज्योतिषां ध्रुता ॥ 
निरत्तिभभवाश्चेव भूतानां तन्निबन्धनाः ॥ ४३ ॥ 

देक्षिणायनमुत्तरायणमिति कालङकतम्यांदोयत्तः प्रविभागः, नक्ष- 
त्राणां च नियता गतिरूदयास्तादिरूपा कांलमनुपतति, महाभूतानां च 
+ जन्मविनाशावावि्भावतिरोभावलक्षणो काटायत्ता- 
विति सर्वोपक्ारी कालो विश्वात्मेव्युच्यते ॥ ४३ ॥ 

ञ्योतींषि नश्चत्रपयांयाणि काटप्रविभागरूपाणि नान्यत्तचव- 
मिव्यादर- 

प्राणां परिणापा ये काछटर्यनुपातिनः ॥ 
नक्षत्राख्या पृथक्तषु चिहमात्र तु तारकाः ॥ ४४॥ 

विशिष्टकारुसम्बन्धवशेन ये भावानां विशिष्टाः परिणामाः प्रथक् 
पृथक् प्रविभक्ताः, कृत्तिकाऽऽदिनक्ष्रसंजाः प्रतिपद्यन्ते; तथाऽपि चन्दर- 
मसा योगे पुष्यादीनां यो भागो जोतः स तच्यपदेशं रभते, तिष्यः 
पुनवसु्वां माणवक इति, अत एवात्र जातप्रस्ययस्यादशंनमन्वा- 
ख्यायते स्वाभाविकं द्यथाभिधानं शब्दानां व्युत्पाद्यते तेन विशि- 
छ्कालोपजांतः पदार्थस्तिष्यादिव्यपदेश्य इति भावतो मात्रापरि- 
णाम पव नश्चत्रोपाधिः कालः, परथग्त्रहणात् कालस्यापि नक्च्रसमा- 

ख्या गम्यन्त इति, कारो रोहिणीत्यादिः स हि काठभागो मावेप्रूपाधि- 
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जंनिक्रियामुखेन; तस्येव तु ज्ञापकानि उयोतींषि न तु तावदेव नक्च- 
त्रस्य रूपं चन्द्रमसा योगात्तदु पपत्तेः ॥ ४७ ॥ 

यथो च नियतः कालविशेषो ज्योतीरूपो ऽरिवन्यदिनक्ष्ररूपै्ला- 
[~ 

प्यते तथा ऽन्येरपीत्याह- 

रुत मृगशकुन्तानां स्थावराणां च टत्तिभंः॥ 

छायादिपरिणामेश्च ऋतुधामा निरूप्यते ॥ ४५ ॥ 
ऋतवो धाम स्थानं यस्य तदात्मकस्तेन प्रतिभासात्, काला- 

ख्या हि स्वातन्ञ्यशक्तिः ब्रह्मणो वसन्तादिभेदेन पविभक्ता चकास्ति, 
तया चासो नियतत्तंभेदपुंस्कोकिलक्रुजितनवनवकिसलख्ययोगेन 
सूयादिखश्चारविशेषोपलक्ष्यमाणच्छायाऽऽतपादिभेदेन तरुखताप्रस् न 
विशेषेण चावधार्यते, 
तथा हि-- 

खुगन्धिकृखुमा मोद मत्तषट्पदनि्भ॑रः 
पुंस्कोकिखरवाकीणां वनोदुदेशो विभाभ्यते ॥ 
मधुमधुकरामोदी इुलमारुतस ङमः । 
परवाधितप्रियाबाहुमञ्नरीसक्तवलभः ॥ 
मल्िकामोद रुचिरे घर्माक्तगजकम्पितः। 
प्रकम्पितवनः शुष्करताकुसुमसञ्चयः ॥ 
शुष्यदास्यपिपासाऽऽत्तप्राणिसङ्कर गह्वरः । 
प्रतक्तपां निचयो ग्रीष्मस्सोष्मां विभाव्यते ॥ 
प्रशान्तातपस्ञ्चारा नीरदाच्छादिताम्बराः। 

जखाष्ावितभूभागास्सञ्चारविषमाः क चित् ॥ 
मयूरकेकारवपूरिताशा- 

खतागरहान्तरिस्थतकामिसङ्गाः । 
उत्कण्ठितप्रोषितदत्तकम्पा- 

वषा विभाव्यन्त इह करमेण ॥ 
हंसानां निनदेन पदमनिचयेर्खाश्चाद्रवोद्धासिभि- 

नैम॑द्येन दिशां विशुद्धधवरेरभ्रेनंभोलाञ्छनेः 
ह्यालीनां परिपाकशोभिवपुषा इयेश्ंगाणां गतैः ` 

` संभावया शारदभ्रमुक्तविमरु्व्यो मस्फुरत्तारका ॥ 
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प्रसू मेस्त्त्येदिशि दिशि चक्रासद्धिश्मले- 
जडिश्ना सन्नाङ्गः पशुभिरथ काकेवंनगतैः। 

निशाना विस्तारेरभिमततमेः कान्तमनसां- 
दिमेहेमन्ताख्यस्समय इव लश्ष्यस्फुःटवपुः ॥ 

हिमप्रपातस्थगितोरुपार्मा- 
विशीणंपणंरिशरोऽपि रक्ष्यः । 

शीतातंसोदच्छकनिप्रकाण्डो- 
नीहारधाराच्तभमिपृष्ठः ॥ 

प्फुलकन्दभ्रकरप्रचार- 
स्तुषारखड्घातविभेददक्ष 

वहत्यजसखं शिशिरा नभस्वा- 

न्यज्नारितस्कोततरुप्रकम्पः ॥ इति ॥ ४५ ॥ 

इदानीमद्वेतवादेऽपि कारोापयोगं भावानामाह- 

निभःसोपगमो याञ्यं क्रमवानिब हर्यत । 
अक्रपस्यापि विश्वस्य तत्कालस्य विचेष्टितम् ॥ ४६ ॥ 

सम्बन्धस्मुदेशप्रद शितदि शाऽक्रमं ब्रह्मविवतंरूपं विश्वं; तस्य 
यदिदं क्रमेणेवावभासनं तत्काखुशक्तिकृतप्रतिबन्धाभ्ययुज्ञासामथ्यं,- 
कालाख्या हि ब्रह्मशक्तिरवियेव क्रमावभासकारितया जीवात्मसु 
सफरेति ब्रद्यकारड पव निर्णीतम् , एष तावत्प्रथमः कारव्यापारोऽत्र 
क्रमावभासः ॥ ४६ ॥ 

तदनन्तयोऽपि कारमेद ओपाधिक दत्याह- 

दूरान्तिकव्यवस्थानमध्वाधिकरणं यथा ॥ 
चिरक्िपरज्यवस्थानं कालादिकरणं तथा ॥ ४७ ॥ 

दुशोऽयमध्वा निकटो ऽयमिति कतृगतिभेदेनाध्वनि व्यवस्था, 

न तु मागमेदोऽज कश्चिद्, य एव हि मन्दगतीनां दूरः स एव चतुरचे- 

ष्ानामासन्नोऽध्वा, एवमेव स्थायिन्यपि कारे प्रचितसन्तान- 
क्रियोपाधिशिरमिति व्यवस्थानम्, अपचितसन्तानक्रियोपाधिः 
क्षिप्रमिति॥४७॥ 
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इदानीं पूवमुक्तोऽपि भूतादिमेदः कालस्य क्रियोपाधिविशेषमाच्रं- 
वक्तं पुनः प्रतिपाद्यते -- 

तस्य(भिन्नस्य कालस्य व्यवहारे क्रियाकृता: ॥ 
मेदा इव त्रयस्सिद्धा यान् काको नातिवतेत ॥ ४८ ॥ 

अभिश्नेन कालेन व्यवहत्तुमशक्त्वार् लोके जयो मेदा इव परमा- 
थंत एकत्वात् क्रियोपाधयः प्रसिद्धाः, तस्य भूतभविष्यद्रतमानाख्याः, 
क्रियाघ्यु परमे मूतः, संमावितायां क्रियायां भविष्यन् , क्षणप्रवादरूपेण 
वतंमानरूपायां तस्यां मुख्य एवायम् ॥ ४< ॥ 

कथमस्य भेदो न भवतीत्याद-- 

एकमस्य शक्तय स्तिः कालस्य समवस्थिताः ॥ 
यत्संवन्ेन भावानां दशेनादशेने सताम् ॥ ५९ ॥ 

कायंभेदरेन कारणमेदानुमानं, शक्तिभेदादेव च का्यंमेदोपपत्तेः 
कालाख्यस्य जगत्कारणस्य न मुख्यो भेदोऽस्ति, तथा हि-वतमानश्- 
क्तिसं बन्धेन भावानां सतामेवाभिव्यक्तिजन्म, अतीतानागतकारुश- 
क्तिसंबन्धेन तु सतामेव तिरोभावो ऽदशंनमनसिव्यक्ति्विनाशः पाक्पर- 
ध्वं साभावरूप इति शक्तिभेदात्कायं मेदोपपत्तो कारमेदक ल्पना निनि- 
मित्ता ॥४९ ॥ 

दशंनादशंने एव शक्तिप्रविभागेन विभजति- 

राभ्यां स किट शक्तिभ्यां भावानां वरणात्मकः ॥ 

शक्तस्तु बतेमानाख्या भावरूपभरकाशिनी ॥ ५० ॥ 
अतीतानागतशक्तिभ्यां वरणं तिरोधानं भावानां सतां काटः 

करोति, वतंमानशक्त्या द् शनं भावरूपप्रकाशनम् ॥ ५० ॥ 

ननु यथाऽनागतदशाक्तिृतावरणानां पुनरभिग्यक्तिवं तं मानशक्तिर्वां 
संबन्धो दश्यते तथाऽतीतशक्तिकृतावरणानामपि कथं न भवतीव्याह- 

अनागता जन्मशक्तः शक्तिरपरतिबन्धिका ॥ | 

अदीताख्यातु या शक्तेस्तया जन्म निरुध्यते ॥ ५१॥ 

जन्मसदचरिताया वतंमानशक्तेरनागतशक्तिरविरोधिनी प्रतिबन्धं. 
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न करोति; उदये स्वकाले हि तया सा प्रतिबद्धा, समथंहेतुसम्पाते 
तु बत्तंमानशक्तेरुदयानुकूट्यमनागत शक्तिभं जते, यस्य हि कालान्तरे 
बतंमानता स एवानागतः कथ्यते, अतोतदहाक्त्या तु जन्मशक्ति्व॑त्तंमा- 
नाख्या निरुध्वत एव, न हि सतस्य पुनजन्मेति नातीते.ऽध्वनि पति- 
तमाविभवति वस्तु ॥ ५९१ ॥ 

नु शक्तिमदाश्रयाः शक्तयः शक्तिमानिव सदा संनिहिता इति 
(4 = श 

सद् व तद्योगे भावानां युगपद्विरुद्धरूपदशनादशनध्रसङ्क इत्याशङ्क्याह- 

तपःपरकाश्चवत्वेते जयोऽध्वाना व्यवस्थिताः ॥ 

अक्रमास्तेषु भावानां क्रपस्समुपरभ्यते ॥ ५२ ॥ 

भूतभविष्यद्वतंमानाख्याख्रयः कारुविभोगा अध्वान इवाध्वानो- 
यथा ह्यध्वसखु गन्तारो गमनागमनादिप्रबन्धं वतंयन्ति तथेतेषु भावाः 
परिणाममचुभवन्तो गतागतप्रपञ्चमुपरचयन्ति, भविष्यदध्वनि हि य- 
धव स्थितः स एव वतंमानाध्वनि पतितोऽतीतेऽध्वनि पुनः पतति, 
तथा च अरेयध्विकाः पदार्थाः परिणामवादिभिरभ्युपगम्यन्ते, यदुक्तं 
“पातञ्जखे धममारूत्रयध्वानः, इति, यदपि चेते यः शक्तिविशेषाः काला- 
त्मन्यक्रमा एवावस्थिताः तथाऽपि तमःप्रकाशरूपत्वादाधेयेषु भावेषु 
रञ्च ति वतंयन्तो दशंनादशंनाभ्यां सदसद्रू पोपकद्पनया पौर्वापये- 
विदधति, तद्यथा चयः सच्वरजस्तमोलक्षणा गुणो नित्यत्वाद्युगपद व- 
स्थाना अपि अङ्काङ्किमावोपगमनेन यथायथं स्वचरच्युह्छासे विचित्र- 
परिगामान् भावानामुपरचयन्ति; तथेमे कारमेदाः स्वशक्तिमाहात्म्या- 
द्धावभेरेषु कमोपर चनचतुरा इत्यथः ॥ ५२॥ 

तमःप्रकाशरूपमेव विमतति- 

द्रौ त॒ तत्र तमोरूपाव्कस्यानेकवत् स्थितिः ॥ 
॥. अतीतमपि केषं चित्पुनर्िं परिवतेते ॥ ५३॥ 

अतीतानागतावध्वानो मावावरणदेतुत्वात् तमस्स्वभावौ वरणं 
तमोधरमो “गुरु वरणकमेव तम''इ्युक्त, वतंमानो ऽध्वा प्रकाशतुल्यः 
= “सत्वं घु प्रकाशकमिष्टमिःति, रजस्तु प्रन्रत्तिसामाभ्यं- 
क्ाखस्वरूपं सर्वत्रान्वयि प्रतिबन्धाम्यनुज्ञाभ्यां प्रवत्तं मानं परेरणारूपं- 
(जःकालाल्परकमेव, अगुण्यपरिणामात्मकत्वं च ब्रह्मद शनेऽपि काल. 

४६ 
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स्योपपन्नमेव, राक्तिरूपस्यापि ज्ञानक्रिया शक्तिर्हि जीवात्मनि गुणत्रयं, 
तत्रव च कालशाक्तिस्तद्रुपातीतरशाक्तिजन्मशक्तः प्रतिबन्धिकेति पूवं 
मुक्तम् । 

के चित्त मन्यन्ते-अतीताध्वपतितमपि पुनः कालान्तरे जगत्परि 
वतंघरन्मज्ञति कृ तपरिनिलिता हि भावाः प्रधानसेवकान्त्गंता यथा 
काटमुदशयन्तथात्मानं पुनः प्रटये तत्रेव तिरो भवन्तीति पञश्चाधिकर- 
 णदशंनस्थानः साङ्व्यानामागमः, इत्थं चान्न दशंने सुतरां त्रेयध्वि- 
कत्वमुपपद्यते, सवंषामपि च्रिष्वप्यभ्वसु सञ्चारप्रबन्ध प्रत्ते जगति 

५५ < ¢ (~ 1 तते 

- पूवंमती तानां बतमानता नास्ति; जगत्परिवतंऽपि न तदेवावतंतेऽपि 
तु तत्सद्रश्चमित्यतीतशक्तेवं तमान शक्तिविरोधः पूर्वमुक्तः, इह तु “ना- 
भावो विद्यते खत? इति तिरो भूतं पुनस्तदेवाोवतंत इति दशनान्तर- 
कथ्यते ॥ ५३ ॥ 

तदेवं धमधर्मिणोः कथं चिद्यतिरेकमभ्यु पगम्य स्थायी धर्मी वतं 
मानो धर्मास्त ञयध्वान इतीदं दशंनमुक्तम् , इदानीं धमेधत्रिणोरग्यति 
रेकं भाविकमाधित्य घर्मिणो युगपदपि व्यपदेशत्रथं घमदयारकं भ्रवतत- 
इति मतान्तरमाह- 

युगपद्रतेमानत्वं तद्धमां प्रतिपद्यते । ` 
केषां चिद्रपैमानत्वाचेति तद्रदतीतताम् ॥ ९४ ॥ 

ते=अतीतवतंमानानागततारूपा धर्मा यस्यासौ तद्धमां धर्मी युगप. 
देकवारमेव वतं मानत्वं साप्रतिकच्वं प्रतिपद्यते धममस्य वतेमानत्वात्तदव्यः 
तिरिक्तो धर्मी तथा वतंमानत्वाचचनन्तरमप्यतीतत्वं तश्र द्रतमानत्ववरेवे- 
ति युगपदेवातीततामप्यांसादयति कस्य चिद्धमस्यातीतत्वात्तदव्यति 
रिक्तो धर्रीव्यथः, एवं कस्य चिद्धमस्यानागतत्वादनागततामप्येति, ` 

तदेवं धर्मी स्थायी तावत् सदेव वतमानोऽपि धमते विध्यात्सङ्क- 

दपि उयध्वा व्यवहियते, अन्यतिरिक्ताश्च सन्निवेशवद्धमां इत्यन्य 
स्थापितम् ॥ ५४७ ॥ 
नन्वतीतवतमानयो्विरोधात् कथमेकन्न खमावंश इत्याङङ्क्वाद- 

हेतूपकार दाक्षप्ना बतेमानत्वमागतः । | 

न्तहतूपकारस्सन्पुननपाते दशेनम् ॥ ५५ ॥ 
यदा सरन्ध! हेतवः कार्योपक्रारमारभन्ते तदा तत्साम््याज्ञा- 
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यमानो भावो दशंनपथमवतरन्नर्थंक्रियास्सम्पादयन् वतमान इति 
व्यपदिश्यते, उपकृतपरिसमाप्तकरणीयो दशनमननुपतन्नतीतः, यदा तु 
हेतवो नोपकाराय संरब्धास्तदाऽनागत इत्यकस्यापि परोपाधिप्रक- 
ल्पितो व्यपदेशमेदोऽविरुद्ध इत्यर्थः, अर्थक्रियासदससवनिमित्तो व्य- 
पदेशमेदः । 

नच यदेवाथक्रियाकारि तदेव परमाथंसदित्यतीतेऽध्वनि तदभा- 
वात्कथं सत्वं? न वयमथेक्रियानिभित्तं सच व्रमोऽपि तु स्वरूपेण सन्तः 
पदार्थाः, स्वरूपं चेषां गुण्नयमयं, तस्य च सत्यस्य नास्ति विनाशः 
सवत्र सव॑दा ऽचुगमाद् वोतपञ्चकेन साधितत्वात् , तदुक्तं -"“तदेतत्त्रे- 
लोक्यं न व्यक्तेरपेति सत्वादिति ॥ ५५॥ 

अतीतानागतयोरध्वनोर्मावस्यादशनं समानमभिप्रेत्य के चित्सं- 

क्षेपर्चयः कालस्य शक्तिद्धयमेव प्रतिबन्धाभ्यजुजञापर्यायमभ्युपयन्ती.- 
त्याह-- 

दरे एव कारस्य विभोः केषां चिच्छक्तिवत्मनी | 
कराति याभ्यां भावानञ्ुन्पाछननिमीलने ॥ ५६ ॥ 

प्राक्यध्वंसाभावतो भावस्यादशनमविशिष्टमिति; एकैव तत्कारिणी 
कारस्य सवंभावसहिष्णुरूपस्य शक्तिः प्रतिबन्धलक्चणा, द्वितीयां त्व- 
भ्यनुज्ञाटक्षणा भावामासविधायिनी सवंभावप्रमविष्णुरूपस्य, तदेव 
कालतत्वं व्याख्यातम्॥ ५६ ॥ | 

अत्रके चि द्वि्रतिपद्यन्ते-अभिन्नन काठेन व्यवहत्तुमशक्चत्वाद् य- 
एव तदमेदोपाधिः क्रियाऽ दिः परिकद्प्यते; स॒ एवास्तु व्यवदहारनि- 

 मित्तं किमद्रश्यमानेनाजु पपन्नेन कालात्मना इत्यमित्यादि वदन्तः 
 स्वमतिपरिकद्पितरूपेण कालेन विनां व्यवहारदौस्थ्यं तदीदरशमस्त 
कारतस्वमिति दशंनेनाह-- 

कलाभिः पृथग्थांभिः प्रविभक्तं स्वभावतः 
के चिद् बुज्यतुसहारलक्षणं तं प्रचक्षते ॥ ५७ ॥ 

भिन्नाः क्रियास्सङ्लनावुद्याऽनुसंहियमाणाः सङ्कल्यमानाधिरक्षि- 
प्रादिव्यपदेशस्य निमित्तं भवन्ति; एवमहोराज्ादिव्यपदेश्स्य, तया च 
बुद्या सद्धखनं क्रमो वा वहिस्तच्वं चिरादिकालरूपं विटक्षणमेव 
व्यघतिष्ठते, तथा हि चिरकारस्यावान्तरप्रविमागेन सिस्ना एवं 
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कोटास्स्वां शाः परिकट्प्यन्ते, पवं श्िप्रकाटस्याहरादिकोलस्य च, न 
तु क्रिथोपाधिवङ्ादयं चिरादिमेदः, पूर्बोक्तनयेन बुद्धः स्वयं मेदात्स- 
पएव च स्वविषये सङ्कल्यमाने क्रियासन्ताने समारोप्यते, बुद्धिधर्मो हि 
विषयस्वरूपाजुपातीति दण्रमेतद् विषयभूतक्षणगतार्पमदच्चवशेन 
चिरादिभावो वुद्धिसङ्कखनस्य कांलरूपस्य व्यवदियत इत्येतावत् 
कारतच्वं, नास्त्यन्यो बाह्यः कश्ित्कारु इति बौद्धप्रायाः ॥ ५७॥ 

भवत्वेवं नास्माकं विप्रतिपत्तिरञेत्यषट- 

ज्ञानातुगतशक्ति वा बाह्य वा सत्यतः स्थितम् । 
कालालमानमनाश्रिलय ग्यवहतुं न शक्यते ॥ ५८ ॥ 

ज्ञाने वुद्धावनुगताः तथाऽऽकाराः राक्तयश्िरक्िप्रवर्तमानादिभेद- 
रूपा यस्यांसावेवंविधो बुद्धनुसंहारमां्रस्वभावो वस्तुकालो बाद्यो 
वा करिचत्प्रविभक्तवतमानादिशक्तिः पारमाथिको द्रव्यपदार्थो, ना- 
स्माभिद् शंनविवेकः प्रारब्धः किन्तु शाब्दे व्यवहारे यदङ्कं तत्परीश्ष्यम् , 
अस्ति च -सिन्नकांलश्डाब्दो व्यवहारोऽभूदस्ति भविष्यतीति, तत्र 
यथायोगमविचारितरमणीयः कालोऽभ्युपगन्तव्य इत्यथः ॥ ५८ ॥ 
तथा हि केश्चिट् भावेभ्यो व्यतिरिक्त एव कारोऽभ्युपगत इत्याह- 

तिख्चाऽभावस्य भावस्य केषां चद्धावशक्तयः। 
तािस्स्व्शक्तमिस्सवं सद्वास्त च नास्तच ॥९९॥ 

पारमषंनये खततपरिणामिषु सच्वरजस्तमसां शाक्तिमात्नमतीता- 
दिकालमेदसमाख्यं, तथा च स्वंषां भावानां गुणत्रयरूपत्वाच्छक्तिज- 
ययोगित्वे यथायथं शक्व्युद्धवायुद्ध वाभ्यां सद सत्वेन व्यवहारः ॥५९॥ 

तथादि- 

सच्ादिग्यतिरेकंण तास्तिस्ाऽपि व्यवस्थिताः । 
क्रपस्त स्वदमेदाच्च सदसस्वं न भिद्यते ॥ & ० ॥ 

भावादव्यतिरिक्तास्ता पव शक्तयः कम इत्युच्यते,आविभावतिरोभावौ 
हि वत॑मानादिशक्तिसमन्वयवशाद्भावाः प्रतिपद्यमाना; क्रमरूपमात्मनि 
दशं यन्तीति शक्तय एव तात्पयंतः क्रमः, अव्यतिरेकेऽपि च भावाच्छ-. 
क्तोनां सहभावाभावरूपच्रत्तिवे चित्यात्सङ्करो न भवति, दशंनादश॑ने हि 
तत्रासां व्यापारः, स च विखक्षणः तद्वशादेव च सदसत्वभ्यवहार इतिं 
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सोऽपि भावतो न भिद्यत. अतीतानागतावस्थस्य हि दशंनमपवृत्तंन 
स्वमिति दशंनाभाव पएवासत्वव्यवदहारात्सच्चस्य च तदानीमपि 
विद्यमानत्वात्सदसत्छं न भिद्यते ॥ ६२ ॥ 

यतः-- 
८५ 05 भि ` ऊ = १ 

दश्चेनादशशने नेक दृष्ठ तदेव तु । 
अध्वनामेकता नास्तिन च किञ्ञिन्नित्रतेते ॥ ६१॥ 

वतमानशक्त्या प्रकाशनं दशनं संवेदनमतीतानागतशक्तिभ्यां तु 
तिरोधानमदशंनमसंवेदनं तयोः परस्परपरिहारेणावस्थ।नान्नेकत्व- 
भिति कायमेदषदध्वभेद पएव न सङ्करः, यत्पु नस्तदस्तु द्र ्ठमद्रष्मती- 
तं च तदेकरूपमेव धर्माणामागमापायाभ्यामपि धर्पिणस्तच्वाद्प्र- 
च्युतेः, अतश्चाज्च मावादसिन्नानामप्यध्वनां वतमानादिरूपाणां कायं 
साङ्याभावादेकत्वसङ्करो नास्ति यतश्च तद्रूषमत्यन्तं निरन्वयध्वंसि 
नोपपद्यते तिरोभावमा्रात्त॒ ततः सदसत्छं न भिद्यते सच्वादसत्वस्य 
भेरो नास्ति सत्वमेव तिरोभूतमसखच्वमिति व्यवद्धियते न त्वभावो- 
नाम कश्िन्निरूप्य इत्यथः, तदुक्तं पातञ्जले धमीं ञयध्वा धर्मास्त्यध्वान- 
स्ते तह्टश्चितास्तां तामवस्थां प्राप्नुवन्तो ऽन्यत्वेन प्रतिनिदिश्यन्तेऽच- 
सथान्तरतो न द्व्यान्तरत इति तथा चानागतं लक्षणं हित्वा वतंमान- 
लक्षणं प्रतिपन्नो न चातीतानागताभ्यां वियुक्तं इति ॥ ६१ ॥ 

इदानीं यथासंभवं कारतच्वे मतान्तराण्युपसंहरति- 

शक्त्यात्मदेवतापक्षेभिन्नं काठस्य दशनम् । 
प्रथमं तदविद्यायां यद्या न विद्यते ॥द६२॥ 

कालाख्या स्वातन्त्यशक्तिब्रंहयण इति; तत्र भवंहरेरमिप्रायव्याख्यातार- 
स्तु कारणशाक्तिरेव कार इति व्याचक्षते, तथा हि बीजशक्तिरङकरोपजनः- 
मभ्य्॒जानाति; काण्डप्रसवं च तदानीं प्रतिबध्नाति कायंकरणाद्, 
एवम ङादिशक्तावपि यथोत्तरमनन्तरकायं जननाद्धयवहितकायप्रति- 

बन्धाच्च कालत्वं बोद्ध्यम्, एतच्गायुक्तमिव लक्ष्यते नियतकारणा- 

हि भावाः स्वकारणसन्निधाने भवन्ति नान्यथेति कारणसामथ्यमेवेद- 
तन्न तु निथतकाखत्वात् सहकारिकाटस्तदन्य एव युक्तः, कारणपर- 

स्परया भावानामुत्पयमानानां च क्रमदशंनाक््रमाख्या काशक्तिर्मा- 
वोप्राधिरूपाऽबगन्तव्या, ततश्च य एव भावमेदाभास्तने प्रमुःसप्वतु 
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तदजुयोयिक्रमावभासनेऽ्पीति स्वतन्त्रस्य चिद्ाच्मन पव जीवात्म. | 
गतेयं शक्तिः कालाख्या युक्ता; तथा प्रागुक्तं बाक्यपदीये ऽस्माभि 
तपवंतदशनाचुगुणं दशनान्तरमाह- आत्मा पुरुषो जीव एव कालस्त- ¦ 
स्येव क्रमावभासात् स हि यथातच्वमथान्प्रत्येतुमसमथेः स्वाभासका 
खाजुसारेण तच्च क्रममध्यवस्यति ततश्च ततः कालमेदप्रकटृत्तः स ए- 
चोपचारेण कालाख्यां प्रतिपद्यते स एव च काटशक्तरविद्याशक्तिसह- 
चारिण्याः फलभूमिः तदद् एादिवशेनेव भावेषु प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञे । 

अन्ये त॒ विग्रहवतीं महाप्रभाव। देवतां कारत्वेन प्रतिपन्नाः, अत्रा- 
पि चिदूपस्य ब्रह्मणः शक्तिदेवतेव सकलजगद्रासघस्मरेव्येतदाचुगुण्य- 
मेवेति; इदमेवान्न सिद्धान्तरूपं दशनम् ,अत एवेतत् कार्दशनमविदयाथां- 
संसारटेतुभूतायां प्रथमं, भेदावभासमयो हि संसारः मेदश्च देशका- 
खाभ्यां तजर च काटमेदो जगत्खृष्टेरायः, अक्रमा हि पश्यन्तीरूपां संवि 
त्प्राणप्रवृत्तिमुपारूढा कालाटमना परिग्रहीतक्र मेव चकास्तीति कृतनिणं- 
यं वाक्यपदीये शाद्वममायामस्माभिस्तत एवावगमनीयम् , निष्क्रम हि 
ब्रह्मत्वं विद्यामयं कारखकलितमविद्यावशात्कमरूपोपग्रदेण यथायथं 

विवतत इति काटानुवेधात् पदार्थानां क्रमेण प्रत्यवभासोऽनादिसिद्ध- 
जीवात्मगतः सवस्य च सेद जातस्याविद्यामयत्वात् काठेऽपि दशंनमे 
देन योऽयं विभागः सोऽप्यविद्याविजभ्मित एव, आविभूतायां तु बि- 
द्यायां सवस्य मेदप्रपञ्चस्यानवगमादयमप्यपेति, अतश्चाज् युक्तायुक्त - 
तया विचारणं प्रयासमा्रफलटमेव व्यवहारे सवस्येव सत्यतया तच्व- 
व्यवस्थां ऽचुपपत्तारत्पत्र तात्पयाथः ॥ ६२ ॥ 

तदेवं जन्मवतां पदार्थानां व्यवहारे कारु उपयोगीति स्थितं, क्थ॑- 
तर्हि नित्थानां शब्दानां कालङ्ृतो हस्वत्वादिमेदः कल्पित ? इति बूमः 
तद्यथा चिरमिदं कृतं श्िप्रमिदं कृतमिति ज्ञानयोः स्वतस्समानकाल- 

त्वेऽपि विषयगतथचयापचयाभ्यां कारलेद प्रतिभास इव स्वात्मनि ल~. 

च्यते तथा हस्वादावपि शब्दतच्वस्य पक्षेऽपि समुत्पादितः काल्येदः, 

यद्येवम्- 
० ० [> € © [> 

अभद याद् कस्य हस्वद्। घष्टुतादषु | 
(त [ प ५४ क [क [२ 

इश्यते भद् न मासस्स वचराक्षमबु।दत्रत् ॥ ६२ ॥ 



तती यकाण्ड नवमः काटसमुदृशः । ३६७ 

हस्वदी घप्लुतादत्या नाल्कामल्िलादिषु । 
कथं प्रचययागः स्यात्कल्पनापाचहेतुकः ॥ ६४ ॥ 

वास्तवे हस्वादो कालस्य विमेदेऽपि चिरक्षिप्रज्ञानवदुपचरिते 
कालमेदे समाश्रीयमाणे हस्वस्य पुनःपुनसख्च्चारणे नाटलिकायाः- 
पानीयसखतिरल्पा ततस्र मागाधिका दीघंस्योच्चारणाचरच्या ततोऽ- 
पि प्ठुतस्य ्रिभागाधिकति योऽयं प्रकषसं बन्धः सकिलस्तेः स- 
कथं कट्पनामाच्रङृतकालभेदात् स्वतः कालविभाग्ुन्याद्धूस्वादिमे- 
दात् भवेद, हस्वादीनां तद्धिनकाता पारमाथिको कटिपत। तु भि- 
ज्नकालता न च कल्पनाऽपितोऽथंः क्रियास्वन्वयीति हस्वादिसमु- 
चारणे सलिरुखतिरेकरूपैव स्याद्, आदिग्रहणादन्येषां भावानां 
निष्पत्तिभावो हस्वादिसमुच्ारणे द्र श्यमान उदाहायः, तस्मात्तच्वत- 
एव भिन्नकाका हस्वादयः शब्दा इति काठब्रुच्ययुरोधान्नित्यत्वनव्या- 
घात इत्यथंः ॥ ६२-६३ ॥ 

अन्न समाधिः-- 

अभिव्याक्तिनिमित्तस्य भ्रचयेन प्रचीयते | 
अभिन्नमपि शब्दस्य तत््रमप्रचयात्मकम् ॥ ६५ ॥ 

शब्दस्य हस्वोदिमेद भिन्नस्यापि नित्यत्वात्काखावच्छेदाभावेऽपि 
तदभिव्यञ्कध्वनित्रामस्योपचयापचयाभ्यां कालमभेदाद्यङग्यव्यञ्ज- 
कयोमेदानवधारणाच्छब्देऽपि कालमेदावधारणं, प्राञता हि ध्वनयः 
‡ श्रयमाणाः स्वगतं कालभेदं तत्रावभासयन्ति न 
हि व्यञ्जकरधवनिविवेकेन शब्दतत्छग्र रणम् , अन्त्येन ध्वनिना खह बुद्धो 
शब्दो ऽवमासखत इत्युक्तं, ततश्च व्यञ्जकाधीनत्वाच्छब्दतच्वोपलम्भस्य 
यथान्यज्जदः तद्धमः स्वरूपनिवेश्येति भिद्यते नाकिकासिकखुतिः, 
अत एव च “तपरस्तत्काटस्ये'ति ध्वनिगतक्रालाध्यासादु पपद्यते वि. 

बनिजनितस्तु वृत्तिमेरक इति निणींतमेव पू वंकाण्डे, क्श्यते चाग्रे, 
शच हस्वदीघानुनासिकत्वादिधमवातः शब्दात्मनि व्यञ्जकाधोन- 

ते ब्रह्मकाण्ड एव विस्तरेणोक्तम् , 
नादस्य क्रपजन्पत्वान्न पूर्वां नापरश्च सः। 
अक्रमः क्रमरूपेण भेदवानिव जायते ॥ 

इत्यादि, तद्र, चिरश्चिपरज्ञानवन्नायमस्वरूपसमवायिकाटमेदो- 



३६८ सर्के वाक्यपदपयि 

येनाभेदस्य भाविकस्य भावात् कायं मेदो न श्यादित्युच्येत, अनुग्यङ्- 
ग्यव्यञ्नकयोः शब्दनोदयोरविवेकेन श्रोतृभिरभेदो व्यवसायाद्वयञ्जकम- 
न्तरेण शाब्द स्वरूपाव्यवस्थानादन्तर द्कध्वनिनिहितः कालभेदो व्यव- 
हाराङमेबेत्यथः, न हि यथा ज्ञानस्य विषयस्तथा शब्दस्य ध्वनयः 
विषयाकारस्य रशाद्राद्यात्पकस्थ ज्ञानाकाराद्विवेकेन संवेदनाच्छब्द- 
ध्वनीनां त्वविवेकात् , पूरव॑पक्षे तु स्वरूपानिवेशी गजनिमीलितेन स्व- 
रूपमेदावभासः शङ्धितः तथा च कायमेदानुपपत्तिश्चोदिता ॥ ६५ ॥ 

न केवरं हस्वदीर्घादावेव शाब्दतच्वमभिन्नं याचत्सर्वजेव पदवा. 
क्यविषय इत्याह- "४ 

एवं मात्रा तुरायस्य भेदे दाश्तयस्य वा। 

परिमाणाविकरपेन शब्दाप्पनि न विद्यते ॥ ६६ ॥ 
मा्रायाश्च तुथंस्य भागस्यापचिततरध्वनिव्यङ्ग्यस्य दावयवा- 

येषां ते दशतथा ऋगात्मानस्तेषां समूहस्य दाडातयस्य चतुष्षष्ट्या 
तमकस्य वबेदराशेः प्रचिततरध्वनिव्यङ्ग्यस्य काकपरिमाणसेदेन 
विशेषो नास्ति योरपि शब्दयोनित्यत्वेन समानत्वाह् व्यञ्जकगतः 
केवरं कालमेद इत्यथः, तद्यथा हस्तिमशकज्ञाने स्वरूपेणेकरूपे 
ऽप्याकारोपप्टवाद्धिक्षणे इवानुभूयेते, एवं शब्दात्मा स्फोटस्वभावः 
सवत्र. पदवाक्यविषये विटक्चषणोऽभिव्यञ्जकमेदाद्विखश्चषण इव 
चकास्ति ॥ ६६ ॥ 

यदि तर्हि ध्वनिमेदाध्दरस्वादिभेदः कायंमेदाधायी चृत्तिभेदोऽपि 
तथा स्यात् ततश्च दतायां तपरकरणे मध्यपविरम्बितयोरूपस ङः- 
ख्यानं कत्तव्यं स्यादित्याशङ्क्याह-- 

तुनिष्पादिततेन येऽन्तर।छ इव स्थिताः 

श॒ब्टास्तं प्रातपत्तणाद्वुपायाः प्रातपत्तय ॥ &७ ॥ 

प्राङ्तध्वनिभिरभिव्यक्तं शब्दतच्वे ऽनुरणनरूपा ये पश्चात्कारमा- 
विनो ध्वनयः सन्तानेन वतन्ते श्रोत्रान्तराङ इव स्थित्वा शीघ्रसन्ता- 
नव्तंना ते श्रो्रदेशमयक्षाप्ताः शब्द्रचयग्रहणहेतुतां श्रोरदेशं भरतिषपद्य 
माना द्र ताद्िप्रतीतिमेद्ं स्चयन्ति, ततश्च ते शब्दतच्वाह् बहुभूनान्न 
चिन्दन्ति तं, तदुक्त | 

शाब्द स्याधं मभिव्यक्तच्त्तिमेदात्त वे कुतः | 
ध्वनयस्समुपोहन्ते स्फोटात्मा तेनं भिद्यत, इति । 



ततीयक!ण्डे नवमः कारसपरहशः । ३६९ 

वात्तिकेऽप्युक्तं “सिद्धं त्ववस्थिता वर्णां वक्तृश्चिराचिरवचनाद् 
ब्त्तयो विशिष्यन्त' इति, तदेवं जन्मवतां कालेनानवच्छेदाज्नित्यानां- 
शब्दानां तदजुपपत्ति चोदयित्वा व्यञ्जकगतत्वेन समर्थितम् ॥६७॥ 

` इदानीं प्रकृतमेव कारस्य परोपाधिकं मेदव्यवहारं दशंयति-- 

विशिष्टुमव्रधि ते तथादाय प्रकृरपते । 

कालः कलावतामकः क्षणमासतुभेद भाक् ॥ ६८ ॥ 
कलावतां सावयवानामनित्यानां भावानामवच्छेदकः काटो नि- 

धतपदार्थोदय।दययवधिपरिग्रदेण क्षणलवमुहत्तादि विभागव्यवस्थामा- 
पादयति ॥ ६८ ॥ 

तथाऽपि नेषा व्यवस्था भाविकीत्याह-- 

बु द्धयग्रहभेद।च उ्यवह।रापरनि स्थितेः । 
तावानेव क्षणः कालो युगमन्वन्तराणि वा।¦ ६९ ॥ 

क्षणसन्तानो यावान् सङ्कलनावुद्धयेकस्वेन गृह्यते तावा- 
नैकः कारो मासादिरूपो व्यवस्थाप्यते, अपचयकाष्ागतस्तु श्चण- 
व्युपच पका्ठाप्राप्तो मन्वन्तरमित्यादि भावतो द्रव्यभूतस्येकत्वेऽपि 
लस्य कल्पनेयं वोद्धी बुख्यलुसंहारकालपत्ते त॒ सुख्येवेयम् ॥ ६९ ॥ 

नु च नोकिकाखुत्या क्चणाहोरा्रादिकारव्यवहार इति कस्ेवा- 
हेत कालः किमपरेण तेर करिपतेनेत्याद्ाङ्क्याह- 

प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां नादकाविवराभ्रिते। 
यद्म्प्ापि परक्षरणं तत्काछस्येव चेष्टितम् ॥ ७० ॥ 
र पयसच्छिद्राज्निससरतो यत्कस्य चिद्धागस्य पूर्वे- 
स्सरणमपरस्य तदेवानिरसरणं तत्काटङृतशक्तिपरतिबन्धाभ्पयुज्ञा- 
मथ्यम् ,अन्यथा गुरुत्वादस्मोऽ वयवि समस्तावयवनव्यापि युगपन्निग- 
त्क्रमेण त॒ निस्सरणात् कालोऽत्र सव्यापारो व्यतिरिक्त इति नाम्भ. 
तिरेव कालः; तत्परिच्छेदिका त्वसो,सा हि निमेषक्रिययां प्राणप्रवा. 
बुद्धिश्षणसन्तानेन वाऽपरिच्छिन्नतदपरकारुपरिच्छेदायालं, निमे- 
देरपि सृष्ष्मेण रूपेण काटेन परिच्छिन्न इति क्रप्राख्या कालशक्तिः 

क्मरूपाजुस्यूता सवंभावेष्वशाक्यप्रतिक्ेपा; अनुभूयमानत्वात्छर्वां हि 
मरूपाच्छु रितेति, अक्रमं परं तत्वम्नीषोमस्वमाव्रं सोभ. 
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३७०५ सटीके वाक्यपदीये 

स्यादि रूपविवतंदशालम्बनेनाविरतपरिवत्तं प्राणिनामयुप्रहोपधघाताया- ` 
जगदन्तमाव्रत्तिमातचुते, एतच्च वाक्चपदीपे विस्तरेणास्माभिनि- 
णतिम् ॥ ७० ॥ 

कालस्य तर्धकरूपत्वाच्छद्रोपचयोपचयोभ्यामम्भस्खतेस्तद्मे 
क थमवधायंत इत्याशङ्क्याह 

अस्पे पहति वा च्छिद्र तत्सम्बन्ध न भिद्यत 
कालस्य इत्तिरात्माऽपि तमेव।स्यानुवतेते ॥७१॥ 

अव्पेन.नालिकाच्छिद्र णाम्भस्सम्बन्धे सति कालस्य व्यापारः 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञालक्षणो न भिद्यते नापि महता छिद्रेणाम्भस्सम्बन्धे 
सति काटस्य व्यापारः प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाने कारस्य वृत्तिरात्मापि 
तसमेवास्याचुवतंते, अस्पेन चिद्रेण न भिद्यते नापि सहत च्छि. 
दरेणाम्भस्सम्बन्धे, एवमपि च कोलााऽभिन्नरूपोऽपि तमेवोप 
च्छिटरसम्बन्धमनुवतंते तदनुवतंनाञचचायमट्पच्छिदधे प्रतिबन्ध 
बाहुट्थादीघंक्ाटोऽ वधायंते, अय मथंः- अभेदे ऽप्यत्र कास्य च्छिद्रविः 
शेषसस्बन्धादवधीयमानो मेदोऽवधायंत इति, अत एव घरिकाऽवसद्- 
म्भो न पतति च्छिद्रभुक्तं तु पततीति कि कालेन कायंमिति न 
वाच्यम् ? मूरभूतस्य काटव्यापःरस्याप्रत्याख्येयत्वाद्, ये प्वहि 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञे कालकृते ते एव घरिकाऽवयवच्छिद्राभ्यामयुविः 
धीयेते, यथा वीजस्याङ्रजनने प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञे कसूख्षे्राभ्या- 
पोष्येते, अत एवात्माऽपि तमेवास्याुवतंत इत्युक्तं, द्रष्स्य हि कार 
णस्य काण्डराकतेश्च परस्यरमानुगुण्यात् संहभावादेकतराव. 

` छम्बनेन नेतरप्रतिक्चेपो न्याय्यः ॥ ७१॥ 

: कि बहुना स्वशक्तिप्रेचित्यादभिन्नोऽपि कारात्मा सवत्र भावेषु 
सेदमादशंयतीव्याह- 

आक्रीड इव कालस्य दशयते यः स्वशक्तिभिः । | 
बहुरूपस्य मात्रेषु बहुधा तेन भिद्यते ॥ ७२ ॥ १) 

कालमुखगरे्तित्वाद्धावानामसो प्रभुरेतेराक्रीडेरन्मल्लननिमज्ञन 
मेदादिक्रीडाः सम्पादयन् बतमानादिरूपवेचिव्येण स्वसामथ्याध्याः 
सितमात्मभेदमुपदशंयति ॥ ७२ ॥ . अ 1 



ततीयक।ण्दे नवमः क) रुपमुदेशः । ३७१ 

तथाहि- 

त्वचि सारस्प वा द्धि ठृणराजस्य वा दधत् । 
तावत्तदरद्धिोगेन कालत्वं विकर्पते ॥ ७३ ॥ 

तावदेव तत्परिमाणमेव कारतरवं प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञामा्रदेत्व. 
भिन्नं वंशस्य वेणोः फखप्रसवपयन्तां बृद्धिमुपचयं सम्पादयत् 
ततोऽधिकतरां कारस्य बद्ध जनयत्तेन बद्धिसम्बन्धमेदेन भावेष्वा- 
क्री डभूतेन भिद्यते, तथा च वंशस्य ब्द्धिपयन्तः कारोऽल्पकालस्य 
त॒ भूयानवतिष्ठते, एवमन्यत्रापि भावेषु जन्मस्थिति विनाशावस्था- 
भेदे सम्बन्धेन कारुविमागः उदाहायंः ॥ ७२३ ॥ 

यद्यवस्थाभेदात् कालभेदस्तद्यवस्थानाशादपि तस्य विनाशे 
नित्यत्वं न स्थोदित्याशङ्क्याह-- 

व्यतिक्रपेऽपि मात्राणां तस्य नास्ति व्यतिक्रपः। 
न गन्तृगतिमेदेन मागमेदोऽस्ति कश्चन ॥ ७४ ॥ 

काराधिकरणत्वाद्धावानां तदवस्थानां चापगमेऽ्पि नाधा- 
। यथा गन्तृणां तद्भमनानां चोपरमेऽपि मागो ऽध्वा नापैति 
क्रियाव्युपरमादेव वसन्तादिकाकोपरमो व्यवहियते परं; न तु 
वस्तुतः कालो ऽपेति नित्यत्वात् ॥ ७ ॥ 
तथा रि-- 

उदयास्तमयाद्रया ज्योतिषां छोकसिद्धय। । 
कालस्य व्यतिपातेऽपि ताद्धम्पेमित्र लक्ष्यते ॥ ७८ ॥ 

सूयदिसञ्चारोपनीतविभागः कोरत्मेति तदपगमादेवानपयन्न- 
ह्यपगत इत्यवधायंते, गतमहो; व्युषा रजनी; निगंतर्िशिशिर- 
॥ ७५ ॥ 

यतश्च ज्योतिगत्या कानानात्वभ्यवहारः ततस्सैव कार इत्य- 
शग्दडिनः के चिन्मन्यन्त इत्याह - 

आदित्यग्रहनक्षत्रपरिस्पन्दपथापरे | 
भिन्नमाटत्तिमेदेन कारं काछत्रिदो बिदुः ॥ ७६ ॥ 

उदयावधिरस्तमयावखानः सूयंसखश्चारो दिवसः, अस्तमयादि. 
इदयपयंवखानो राजिः कालः, स पञ्चदशावृत्तिः पश्चः, जिशत्त्वो. 



३७२ सटीके बराकयपदीये 

मासः, चन्द्रमसस्सकटनक्षत्रातिक्रमो मास दत्येवं वा कल्पना, बृह- 
स्पतेरेकराशिसश्चरणं संवत्सरः, एवमन्येषामपि ब्रहनक्ष्राणां ज्यौ- 
तिषशचाखप्रसिद्धेन गतिप्रचारभेदेन युगमन्वन्तरकद्पमहाकल्पादि- 
प्रविभागः कालो ऽचुसतंव्यः ॥ ७६ ॥ 

तदेवमेषां क्रिया काटगप्रसिद्धा सती क्रियाऽन्तरमप्रसिद्धं परि- 
मापयतीत्यार- | 

क्रयासन्तरपारच्छर्प्रहत्ता या क्रया प्रत्त । 

निज्ञातपारेमाणा सा कार इत्यभिधीयते ॥ ७७ ॥ । 
सूर्यादीनां गतिप्रचारो दिवसादिशब्दवाच्यो गोदोहादिक्रिथा- , 

विशेषश्च परिच्छिन्नपरिमाणत्वात् तदप प्रसिद्धपरिमाणा स्थादिति 
क्रिया विशेषपरिच्छेदटेतत्वात् कारोव्यामासादयति दिवसमधीते , 
रोत्रिमधीते गोदोहमास्ते, क्रियान्तरपरिच्छेदध्रतरत्तेव्यनेनेव गतत्वात् | 
क्रिथां प्रतीति पुनवंचनमपेन्नामेदेन क्रियायाः काठत्वानियमयल्या- । 
पनार्थं, तथा चान्यतः प्रसिद्धपरिमाणो गोदोहादिरपि देवदत्तादिगता- । 
स्त्यादिक्रियाः परिच्छिन्दन्भवस्येव कारः ॥ ७७ ॥ | 

अन्तमुंखो ऽपवरकान्तगतः सूयादिसश्चारनालिकाखुति चानवधा. | 
रयन् कथं काङप्रविभागमवतीत्यांह- 

ज्ञाने रूपस्य सक्रान्तिज्गाननेवाुसहतिः । 

अतः क्रियाऽन्तरमिवे सा क्रिया काट इष्यते ॥ ७८ ॥ | 
अन्तमुंखोऽपि तत्तां कां चिदेव प्राणप्रवाहादिरूपां क्रियां बुद्धौ 

संक्रान्ताकारामवेति बुद्धन्तरेश्च तां बुद्धिनिवेशिनः क्रियाश्चणान सङ्क" । 
खंयति तया च बाद्यक्रियाऽभावेऽपि बुद्धिनिवेहिनीयं क्रिया बाद्य- 
परक्रिया परक्रियापरिच्छेरकत्वात् काल इत्युच्यते, तथा हि-भूय- 
सीनां बुद्धीनामुदये बाह्ये चिरक!छत्वमवेति; अव्पीयसीनामुदये , 
क्षिप्रकाटव्वमिति प्राणप्रचारेण च कलयन्त्येवाथान्योगिनः | 

अन्येऽपि प्राणनक्षणगणनयेति प्र सिद्धमेतत् , तथा हि-षष्ट्यत्त- 

रशतच्रयावधि प्राणप्रचारनालिकाकनया सदस््राण्येकविशतिः षट् 
छतानि चाहोरान्नगणाना माहुः ॥ ७८ ॥ ॑ 

क्रिय।ऽतिरिक्तो नास्ति कारो यदा सत्ताऽऽव्यायाः क्रियायाः 
खत्ताऽन्तरेण क्रिथाभूतेन योगाभावाद् भूता सत्तेति कथमुच्यत 



तेतीयक।ण्डे नवमः काठसथरदेशः। ३७६ 

भूतो घट इतीयं च सत्ताया एव भृतता । 
भूता सत्तति सत्तायाः सत्ता भूताऽभिधीयते ॥ ५९ ॥ 

भूतो घट इत्यञ् भूतत्वं न तावद् घटस्य; तस्य द्रव्यत्वात् काटेनाः 
संस्पर्शात् क्रियाणां साध्यस्वमावानामधिकरणभूतेन काटेन संव- 
न्धाड्, धातुवाच्या तु सत्ता ऽऽख्या क्रिया भूतेति निष्ठाप्रत्ययेनावेद्यते 
धातुसत्ता तु घरसमवायिनीति पारम्पयंण घटेन संबन्धोन तु सा. 
क्चाद् द्रव्यकाख्योः, व्यति रक्तकारूदशंनेऽप्यस्ति संबन्धः क्रियामुख- 
स्तु सः, एवं च भूता सत्तत्यत्रापि भू शब्देन धातुवाच्याऽ्रान्या सत्ता; 
क्रियारूपा चान्या प्राति पदिकबाच्या द्रव्यायमाणेति सत्ताऽन्तर- 
योगे धातुवाच्यसत्ताभूतत्वद्वारेणेव द्रव्यायमाणसत्ताभूतत्वततम्परत्यय- 

नका चिदचुपपतिरित्यथः, नितव्याया अपि च सत्ताथाः स्वाश्रयो- 
धानेन मेदे सति तद्द्वारेणाऽस्तिकालयोगोऽविरुद्धः, गतमेतत् । इ- 

कालस्वस्पे निर्णति तदाश्रयः शाखे व्यवहारो निर्धायते-“वर्तमाने 
छंडि'त्य्ोक्तं“नित्यप्रवत्ते च काराविमागादि?ति, निव्येष्व्थंघु काल- 
वैभाग।भावाद्वतंमानाचुपपत्तेः शासितव्या भवन्तो । | 

ननु च सस्थ्रतितनत्रं वतंपरानत्वं भूतमविष्यत्व्रतियो गिनित्येषु 
चाविच्छेदेन प्रवतंमानेषु भूतभविष्यतोरभावा्ुतरां तदुपपत्तिः ? 
॥ोच्यते-इटेमे कारनिमित्ता व्यपदेशाः परस्परन्यावृत्त शरीराः 
कालङूतोपकाराणामेव मावानां युक्ताः, ते च जन्मवन्तः; तत्र हि 
नेयतावधिजन्मपरिग्रहे नेतदु पपत्तिः, तथा हि-साधनसंनिधानेऽ- 

ुखोत्पत्तयो भाविनः साधनादवाप्तजन्मानो यावदवस्थानं वतंमा- 
; व्यपगतशरीरा भूताः, तदयं बतंमानव्यपदेशो भूतमविष्य- 

पध्यवर्ती यत्र भूतभविष्यन्तो न स्तः तत्र नेव सम्भवति, 
ततं -भाष्ये ५भूतभविष्यतप्रतिदन्द्री वतमानः कालः इति, यज हि 

अतभविष्यन्तो तत्र तस्प्रतियोगी वतमान इत्यथः, नित्येषु च भूतव. 
वविष्यतोरभावात् तदभावः, क्रभपेक्तया च मवन्ती शिष्येत्युक्तं,- 
बबं एव तु काटप्रत्यया रिष्या अत एव काटाविभागादिति, एवं- 
च छऊत्वाऽत्र कारावच्छेदा भावात्कालोपधिकूपा क्रिये नास्ति;ःसादहि 

पाधिः सक्रपा साध्यमानस्वमावा तदमावश्चातरेति क्रियाकार- 



३७ सटीके वाक्यपदीये 

कोपाधिनिबन्धना सर्वव व्यवस्था वक्तव्येत्युक्तं भवति, अन्न परिहारं 
उक्तः-“सन्ति च काटविभागा?” इति, स्थास्यन्ति पवंतासितिषटन्त्यस्थु 
रिति, पुनश्चोदितं -“ कि शक्यन्त एते शब्दाः प्रयोकतुमिति सन्ति काट 
विभागाः इति, अयमभिप्रायः-काटविभागादेवेषां शब्दाना प्रयोगे 
ऽसिद्ध इति चोदये; कथप्रेष एव निश्चायकः कथ्यत इति, तत उक्त 
“नावश्यं प्रयोगादेवेःति, पूर्वापरीभू तस्याख्याप्रतीतेः शब्दपरमाण 
कानां तत एवार्थव्यवस्थानाद् भवेदपि शब्दप्रयोगः कारविभाः 
प्रमाणं; किन्त्ववधीर्थापि तमच्राथं एव कारप्रविभागः प्रतिपाद्यतं 
इव्यर्थः, तदाह-“भृतभविष्यद्रतं मानानां राज्ञां याः क्रियास्तासितिष्डते 
रधिकरणसि?ति ॥ ७२॥ 

` पतद्धाष्यं व्याचघ्े - 

परतो भिद्यते स््पासातु न विकरपते। 

परव॑तादिस्थितिस्तस्मात्पररूपेण भिद्यते ॥ ८० ॥ 
पर्वतनद्यादीनामपि नितव्यानामपरतत्सहचरित पदार्थंगत सन्तो 

श्रयेण सत्ताभेदात् कारमेदो पपत्तिः, सर्गमेव हि भावजाते 
मुपाधिसंसर्गवरोन भिद्यते न तु स्वरूपेणेति ॥ ८० ॥ 

भिन्न इति परोपाधिरित्युक्तमेव, राज्ञां विक्रिया च 
कत्वादाश्रयत्वेन व्यवहियते राजक्रियाणां जेकाल्यं क्रमिकत्वं साध्यम 
नता च तथा तत्स्हचर्तिानापपि पञतानां स्थितेस्तदध्यारोपादिः 
गोणसखिकारुविषयः प्रयोगोऽजोपपन्न, इति न्याय्या भवन्ती, अथ ३ 
राजक्रियासाहचयंण उतेमाना स्थितिः प्रत्यवस्थमाश्रयोपकारमः 
भवन्ती पर्नतादीनां ततसहचरितानां मेदेन त॒ सत्यास्तस्यास्स 
रूप्यादनधिगतं ज्ञाप्यत ₹इत्याशङ्क्याद- 

प्रसिद्धमेदा व्याषारा विरूपावयवक्रियाः । 

साहचर्येण मियन्ते सरूपावयवक्रियाः ॥ ८१ ॥ 
विसद्रशस्वभावा अवयवक्रिया येषां व्यापाराणां ते वचिर्थि 

क्रियारूपाः प्रसिद्धभेदाः काडविलक्षणा एव प्रतोताः, अधिश्रय 
दयो हि पच्यवयवा विलक्षणाः, एवमु्यमनादयो सिद्यवयवाः, ये 
सदरशावयवक्रियाव्यापासयः पव॑तादेराटममभ रणलक्चषणस्थितिरूपाः 
खाद्रश्यादेव दुरवधारमेदा राज्क्रियाविद्रशसन्तानाभिरवधृतां 
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गाभिस्सहचरिताभिः काटभिन्ना ज्ञाप्यन्ते, अतश्च ता रोजक्रियाः 
रिच्छेदकस्वादाधारभूत पव तादिस्थितेः काटरेवेन व्यहियन्ते, सूर्या- 
देसञ्चारविशेषोपरक्ष्यमाणमेदाश्चापि पवंतादिस्थितयः; राजक्रिया- 
मु पलक्षणत्वात्, प्रसिद्धतरा हि राज्ञां क्रिया भाष्ये उक्ताः, आधासा- 
्टम्भेन स्थितेः प्रतिक्चषणमुपजननात् समाशध्ितक्रमत्वे क्रियात्वमविरुद्धं,- 
था हि “जन्मेवाधितसारूप्यं स्थि तिरि त्युक्त, नित्यानामपि चाधारेण 
तित्तणं धियमाणत्वमवकर्पितपो वापय मेव जन्मसमाख्यां प्रतिपद्यते, 
#ब्दे च व्यवहारे शब्दार्थोऽथ इत्याख्यातीत् सक्रमः प्रतीयमानोऽर्थः 
कयालक्चषणमनुपतव्येव, गतमेतद्, उक्तपिदं वात्तिके-““प्रत्रत्तस्या- 
रामे रिष्या भवन्त्यवतंमानत्वादिति, प्रवत्तफखानवाेयदा ऽवि 
मो भवति, अथ च क्रियाऽन्तसयाप्रावात्सा प्रत्रत्ता क्रियाऽती- 
॥; तदा वतमानभ्रत्ययो वक्तव्यः, इह वसाम; इह पुष्यमिन्र 
7जयाम इतिः क्रियाऽन्तरे प्रत्रत्तो याजयन्नप्येवं प्रयुङ्ते दक्षि 
75ऽदिमुख्यफलानव सश्च याजनादि सखम्बन्ध।द्विरतः, अत्र समा. 
धरक्तो “न्याय्या त्वारम्भानपवगादि?ति, मुख्यफखस्वान्तपयन्त- 
बाच्च क्रियायाः क्रियाऽन्तरव्यवधानेऽप्यनपच्रक्तैव क्रियेति वतमाने 
त्ययो भवन्ती न्याय्यां, अथान्तरा क्रियान्तरेविच्छेदादवतंपान- 
बरमभिमतमच्र नास्ति; तदाऽस्ति च मुक्तसंशयो विराम इत्युक्तं, भु्ध- 

हि वतमाने निस्संशयोऽस्त्येवावान्तरक्रियाव्यवधिः, 
था हि सोऽप्यवश्यं भुञ्चानो हसति जल्पति पानीयं वा पिबतीति 

व्यवधानमिवोपैति निषत्त इव इत्यते । 
क्रियासमूहो सुञ्यादिरन्तरालप्रृत्तिभिः ॥ ८२॥ 

न. च विच्छिन्नरूपोऽपि सोऽविरामान्निवतंते सरवेव हि क्रियाऽ- 
खङ्कीणंवोपरुभ्यते पूरवांपरीमूतसमावयवसमाहारात्मको भुञ्या- 
सम्रूहोऽन्तराल्पतितामिहांससङ्कथनादिक्रियाभिरतीतानाग- 

॥(सक्षणानां व्यवधानमिव प्राप्नोति तृप्तिफलत्वाचच मुजेरोकस्सन्तानो- 
थत एवति, इवशब्दो न हि समूहस्य व्यवधानेऽपि तु क्षणानां, न 

प तावन्मानं क्रियारूपमनागतावयवाभावं चामिप्रेव्य; अतीतावयव- 
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कल्पनया निवत्त इव स क्रियासमूहो द्र श्यते, एवमपि चान्तसाटक्रिया- 
भिरवयवद्वारेण विच्छिननस्वभावोऽसावाफलप्रा्ेरनुवतंनादविर्तोष 
स्थित एव वतं मानस्वभावः, न केवरं भुज्यादिरेव, यावद्धाससङ्कथः 
नादिरपि क्रिया ऽन्तरेव्यंबधीयत एव, अक्षिनिमेषादेरपि व्यवधानादु, 
अन्ततः प्र्वासोच्छासादेरपि भावाद् विश्चम्य विश्चम्य क्रियाऽन्तयः 
त्सङ्कीणेवः; न तु सवथा सङ्कीर्णा, आंफलप्राप्तर्विरामाभोवाह, अन्ता 
लक्रियाणामवश्यं भाविनीनां सङ्करकारित्वस्यायोगात् 
फल्पयन्तः क्षणसमूहः क्रिया, तन्न च॒ भोतिकव्यापारोपरमेऽप्यन्त 
राख्दशंनप्राथंनादेमानसस्य व्यापारस्य यावत्फलावगमस्तावदवि 
राम एव, एवं भोजनादेरप्यविरतत्वाद् वत॑मानता सिद्धा ॥ ८२॥ 

एवं तावत्फखावसानस्समूहः क्रियेति फलान्तहेतुक्रियाऽन्तरव्यव 
धांनमुपेत्यापि वतंमानत्वं समथितं, यद्वाऽन्तराटपचत्तं क्रियाऽन्तरं 
भिन्नजातीवमेव न भवतीत्याद- 

तदन्तराख्द््टा वा सर्वैत्ावयवक्रिया । 
सादृरयात्सति भेदे त॒ तदङस्वेन गृह्यते ॥ ८२३ ॥ 

तस्या भुज्यादिक्रियाया मध्यवतिनो ये क्रियाभमेदा हसिताः 
यस्ते मुञ्यादेरवयवा एव गुणव्यापाररूपा आचमनादिवदुपकारव 
त्वात् , ततश्चाचमनादिभिः साद्रश्यात्सत्यपि हासादीनां क्व चिः 
सनिधानेऽपि भुजिनिवृत्तेः प्रसिद्ध तरेद् द्यु पसेचनादिभिरङ्खेमेदे भुञ 
ङ्सवेन प्रह णं, यथा द्विपुरुषबाह्ये भा अस्योपनिपतति, तुशब्दो ऽप्य 
खुदो हि निच्रतचेतसः परस्परं हाससङ्कथनादि कुर्वाणा एव भु 
प्रतिपद्यन्ते, तदेवम प्रत्यवयवं क्रियासमास्िसचमनादिकम्मंणि “न्य 
य्या त्वारम्मानपचगादिःति, निषठासमथनेन न्याय्येत्यमिग्रेव्य पूर्व पञ 
प्रत्तः, फपयंन्तक्रियासमूदाश्रेण तु सिद्धान्त इति स्थितम् ॥८; 

इदानीं सर्वत्रैव वतंमानत्वं क्रियाया अनुपपन्नमिव्याक्षिपति- 
 सदसदराऽपि वस्तु स्यात्तृतीयं नास्ति क्रञ्चन । 

तेन भूतभविष्यन्तौ सुक्क मध्यं न विद्यते ॥ ८४ ॥ + 
साध्यमानावस्था क्रिया भण्यते, तत्रच यः क्षणोऽतीतः सख । 

सिद्धस्वभाव इति क्रिय! तत्रातीत, यश्चायाससाध्यः स भवीष्च ए) 
इति तत्र भविष्यदुपाधिका क्रियाऽतो नान्योऽस्ति क्षः सदसदुभः 
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रूपो; विरुद्धस्वभावस्येकत्वविरोधात् , ततश्च वतंमानता धात्वर्थ. 
विशेषणं नोपपद्यते, तदुक्तं भाष्ये- 

अनागते न पतसि अतिक्रान्ते च का कथा। 

यदि सम्प्रति पतसि स्वां खोकः पतत्ययम् ॥ 

हिमवानपि चलतीति परोक्षा क्रिया फकटेनाचुमीयमानाऽ- 
तीतत्वात् कथं वतमानप्रत्ययेनोच्यते, एवं हिमवानपारद्र्रसंयो- 
गविभागक्रियाकायः तस्मान्न चरतीति वतंमानप्रत्ययेन व्यपदि. 
श्येतेत्यथंः ॥ ८४ ॥ 

साध्यमान)वस्थत्वमेव क्रियायाः स्वेन सरूपेण सत्वं वतंमानत्व- 
भिति चेदाद-- 

निरैततिरूपमेकस्य मेदा भावान्न कलपते । 
सद पद्राऽपि तेनैकं कमेरूपं कथं मवेत् ॥ ८५ ॥ 

ककस्याथात्मनो विभागाभावान्निष्यत्तिरूपं क्रमरूपत्वं क्रिया. 
णं नास्ति, तथा हि सद्वा वस्तु स्यादसद्वा तत्र सदिद्यप्रानत्वादेवा- 
निवंच्यमानाश्चितक्रमरूपं, असदप्यसत्वादेव तदवस्थायामनाध्रितनि- 
च्तिरूपं कथं क्रमिक स्याद, न ह्यसतः सवंधमशन्यस्य कथित्क- 
मः, तृतीयराश्यभावाच्च निवत्यं मानं क्रमिक क्रियारूपं नास्तीति कथं- 
तद्वतं मानं स्याद् ॥ <५॥ 

अथोच्यते बहवः श्चणाः समाध्ितपौर्वापर्याः क्रियेति सा रलो. 
पजनाल्पाग्वतंसानतामासादयेदिति तदपि न, यतः-- 

बहूनां चानवस्थानादेकमत्रोपरभ्यते | 
यथोपर्न्ि स्मरणं तत्र चाप्युपपद्यते ॥ ८३ ॥ 

क्रमजन्मानोऽवयवा विप्रकोयंमाणस्वभावा न युगपत्कार्भा- 
विनः, ततश्च संनिहित एक एव क्षणस्समुपलभ्यत इति तस्य 
भेदाभावात् क्रमाभावः, अथ बहवः क्रमिका युगपतस्मयंन्त इत्युच्यते; 
तदपि न, यस्मादयुभवपूवंकं स्मरणमेकस्य च क्रमायुभवो न. उत्त- 
इति कथं स्परणपपि तज क्रमावेद्कं स्याद् ॥ ८६ ॥ 

14 
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न चापि बहनामेकक्रियाऽऽत्मत्वं युज्यत इत्याद- 

सदसदर पपकं स्यात्सर्वत्रेकत्वकरपने । 
नरात्तरूप निहरेत्तस्सापान्यमथ वा भवद् ॥ ८७ ॥ 

अतीतानागतानां सदसद्र् पाणां क्षणानामेकक्रियाऽऽत्पत्वाभ्युपगमे 
सयस्य वस्तुनः सदसद्रपमयं विरुद्धमेकत्वं प्रसज्येत, न चेतदयक्तं वि 
रुद्धानामचुभवेन कत्वबाधाद्, यद्वा बहूनां भिन्नानामेकत्वविरोधात् 
कथ्िदन्वयी स्वभाव एकः कल्पयितव्यः, तथा च निच्चं तेनिष्पद्यमा- 
नायाः साध्यस्वभावाया; क्रियाया निच्रंत्तिरूपं निष्पत्तिं योग्यत्वं - 
पत्येक्चणानामेकक्रियाऽऽत्मकत्वरूपं सामान्यं भवेत् तथां चेका 
क्रिया न सिध्येदित्यभिप्रायः, वहूनां ह्यन्वथी कथचित्स्वभावोऽङ्गीकतः 
क्रियाऽऽत्मानत बहव एका क्रियेति क्रियाव्यक्तेभाव एव, भिन्नानामेवं 
हि श्चणानां निच्रुत्तिरूपान्वयो न तु प्रत्येकं क्रियान्यक्तिस्व वता तेषां - 
सिध्यति, ततश्च कथं वतमानाः क्रियाः।? ॥ <७ ॥ 

अनर समाधिपाट्- 

कार्योत्पत्तौ समरं वा स्वन धर्भेण तत्तथा | 
= ५ ९ 

आः्मतस्वेन गरह्यत सा चास्मिन्वतमानता ॥ ८८ ॥ 

द्हेकत्त्रं क्रियायाः क्चणसमुद्रायरूपायाः कदिपतं, तथा हि-एक- 

फलोदेशेन प्रवत्तमाना नियतपोर्वांपयंत्तणा क्रियेति फरामेदाद सा- 

वेकैव यथायथं फटमेदेन भिदयते क्रिया, अन्न च सदसच्ेऽपि ` 
त्तणानां वतंमानतोपपद्यत पव, न हि सस्व वतंमानलक्षणं किन्तु 
प्रारज्धापरिसमाक्ताथंत्वं, तच्च यावतः क्षणसमूदस्य फखावधिप्रचृत्ति- 
कालतः कालोपज्ननादमेदेनाध्यवसितस्यास्त्येव, कार्योत्पत्तौ च स एव 
समर्थः, स च मनोव्यापारपूव माची कायञ्यापारप्यन्तः साधनसंरम्भ- । 
फखानुमेयः तत्र च स्वेन क्रमास्यकेन धम॑ण युक्तं तत्लमरदरूपं यदा- 

त्पङ्धेनात्मीमेन विद्यमानेन स्वभावेन गद्यत; ज्ञातस्मेवंविधस्य येयं विद्य- 

मानता सा वत्तंमानता, वाशद्रो बक्ष्धमाणापेक्चया विकल्परयोतकः, अय - 
मर्थः-नियतपौर्वापयं खम्दः करमिकस्तांवत् सवस्य सदसद्र पत्रेऽपि 
फलावधि परस्परमध्यस्तक्रमः स्वकाले संनिहित एकंकोऽपि क्षणो 

वत्तंमानतामुमवति,यद्यपि च नासावेकक्रमिक इति न क्रिया, तथा- . 
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ऽप्यपरक्षणगतः क्रमः तदनुभववासनया निश्चीयत पवेति न कथि- 
दोषः, तदुक्तं भाष्ये- 

“क्रियाप्रतत्तो यो देतुस्तद्थं यद्धिचेष्ठितम् । 
तदपेश्ष्य प्रयुञ्जीत गच्छतीत्यभिखापयन्'' इति, 

फलकामना मानसव्यापारो भमोतिकक्रियाप्रवृत्तौ टेतुः, क्रियात्वं. 
विचेश्ठितं सोधनानां साप्रान्यविशेषभावः, न च तदथंता, एवं च मनो- 
व्यापारपूवंकः कायव्यापारः फलाव्रसानो भेदेनाध्यवसितो वतंमान- 
क्रियास्वभावः स्वभावकशब्दपरतिपाद्य इति स्फुटमुक्तम् ॥ ८८ ॥ 
वाशाब्दसूचितं पश्चान्तरमाद- 

क्रियाप्रबन्धद्ूपं यदध्यात्मं विनिग्र्यते। 
५ [य केः ५ ¢ 

सक्रान्तबस्बपक्तर तापाहूुगत्तपानताम् । ८९ ॥. 

पूवं क्षणसमूहस्योकत्वप्रेकफलोदेरेन समथितम्, इदानीं तु सङ 
- बुदध्याकाररूपत्वेन भाविकमेकत्वमुच्यते, तथा हि 
 विभ्रखतावयवः क्रियाकखापो ज्ञानस्वभावे सङ्ान्ताकारक एक- 
िमन्यदाऽवधायंते तदा तस्मारेकज्ञानादभेदात्तद्तंसान एकश्च निश्ची- 
यते, क्रमेणाजुभूतानापपि च सङ्कखनां मवत्येव, अनुभववासनायाः 
परत्यासखन्नत्वाह्, अन्यथा ससुच्चयारिज्ञान।मावः, अयुभव्पू वकत्वं हि 
स्मरणस्य नियतं, न तु क्रमेणोपन्धं युगपन्न स्मयते; शतादिप्रत्यया- 
भावप्रसङ्ाद्, बुहुध्याकारस्व च बुद्धिरूपतयाऽध्यवसायादह् बाद्यमेकं- 
वतेमानक्रियारूपं व्यवहियते तत्सिद्धौ च तदपेश्चयाऽतीनानागतसि- 
दविनान्यथेति सिद्धं क्रियायां कार्यमपि विशोषणं, गतमदः ॥ ८२ ॥ 

इह क्रियाऽतिपत्तौ ख ङ्विधाने भूतमविष्यन्ताबुपादीयेते तयोरजुप- 
तत चोदयति- 

क्रियाऽतिपात्तिरस्यन्तं क्रियाऽनुत्पत्तिलक्षणा। 
न चाभूतमनुत्पन्न न भविष्यत्तथात्रेधम् ॥ ९० ॥ 

यदि कमलकमाहास्यन्न शकटं पथाभविष्यदिति कमकाहानश- 
परिभावनरुश्चणाथाः क्रियाया अतिपत्तिः साधनशक्तिगरैकय्या- 

यतायुत्पर्तिः, न चाचुत्पन्नं क्रियास्वरूपं भूतं भविष्यद्धा शङ्क्वते 
वस्थापयितुम् , उत्पन्नस्य हि सत्ताऽतिक्रमो भूतः, समथंसाधनसंनि- 
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धाने संभावितोत्पत्तिश्च भविष्यन्, अत्र च साधनाभावात् संभाविता- 
ऽपि नोत्पत्तिरत एवात्यन्तग्रहणेनानुत्पत्तिर्विशेषिता ॥ ९० ॥ 

अन्न भूतभविष्यद्यवहारं सम्थयते-- 

प्रजिर्द्धक्रियोत्पादान्निष्टत्त वा विरोधिनि । 
(द अ 

व्यापारे विधिमेदन विषयस्तत्र भिद्यते | ९१ ॥ 

यदि कमटक्रमाहास्यन्न शाकट पर्याभविष्यदित्यत्र परिभवस्य 
निमित्तं समथंसाधनाह्वानं भविष्यदसंभावयन्नेवप्भिधत्ते, एवं चा- 
ह्एनविरोधिनः शकटगुरूतरभारारोपाः पू्वंमप्रतिदन्द्रिनो भविष्यच 
कालटस्यापेशष्यस्य भेदात् क्रियाऽतिपत्तेरपि भविष्यद्धिषयो विभज्यते 
राकटापरिभवस्य क्रियारूपस्य निष्पत्तिः कमरकाह्वानाभावात् तदा- 
हानं च देशान्तरगमनान्न संपत्स्यत इति तस्य भविष्यतोऽसंभवा- 
न्लायमव्यन्तादुत्पत्तिटक्षणस्य क्रियाऽतिपतिरूपस्यापि भविष्यत्ता, 
यदि हि समथंस्राघनाह्वानं भविष्यति तदा क्रिया संपत्स्यत इति 
तस्या यविष्यच्वे तदत्यन्ताभावोऽपि भविष्यन् तथा यदि स तेन 
ब्राह्मणान! द््टोऽभविष्यत्तदाऽपोक्ष्वत नतु = 
स्य भोज्ननव्रतिद्धन्द्रिनो व्यापारस्यातीतत्वाच्ियाऽतिपक्तेरप्यवधिसे- 
दाइतीतविषयतया भूतत्वेन व्यवहारः, गतमेतत् ॥ ९१ ॥ 

इदानीं काटप्रसङ्कनायथाकाटप्रत्ययविधानाथं “धातुसंबन्धे 
प्रत्यया इति चं विचारयति- 

व्यभिचारो निभित्तस्य साधुसे न प्रकट्पते | 
भोव्यामीदिति सुत्रेण हत्काऽन्यत्र शिष्यते ॥ ९२ ॥ 

इह यथ) स्वं नियत एव काटे प्रत्यया विहिता इति स्वकाच्व्य- 

भिचारे कालान्तरे तेषां साधुत्वं न स्यात् , तद्यथा भाव्यासीदिश्ठो- 
मयाञ्यस्य दुत्रो जनितेव्यादौ भावीति भविष्यत्काले प्रत्यथो ऽन्वाच्या- 
तञसीदिति भूतकाखेन संबद्धो न स्यात् तथेष्टवानिति भूते प्रत्य 
येऽन्वाख्याते जनितेति भविष्यत्काटेन संबन्धो न स्यादिति सू्ारम्मः, 
धातूनां स्तः संबन्धा भाकात् तदर्थाऽत्र धातुरित्युक्तः भेदाधिष्ठान- 
व्वाद्च संबन्धस्य चत्तावनेकसङ्ख्याऽन्तभःवः साधनद्धारेण च धा 
थानां विशेषणविशेष्यलक्षणः संबन्धः प्रत्ययस्य ततः प्रत्यथाधिकारा 



तृतीयक।ण्ड नवमः काठसपुदेशः। १८१ 

त्ययपरिग्रहसिद्धेः धात्वधिकारविहितस्यापि वत्तंमानकारसत्तोषा- 
ध परित्यागे कालान्तरेऽपि सति धानुसंबन्धे साधुत्वं यथा स्यादिति 
नः पत्ययग्रहणस्य प्रयोजनमुक्तं भाष्ये, गोमानासीद्रोमान भवितेति, 
देतत्घुत्ं बात्तिक्ष प्रत्याख्यातं ““धातुसंबन्धप्रस्ययस्य यथाकारविधा- 
7त्सिद्धसि'ति यथास्वं काठेषु प्रत्ययाः पदसंस्कारदशने विहिताः 
त्यन्तरेणाप्येतत्सूच्रं सिद्धमिटसित्यथः ॥ ९२॥ 
अच्रोच्यते- 

स्वकाल एव ाधुश्वतकालमेदे गतिः कथम् । 
भाव्यादिशब्दस्य स्वकारे संस्कारेऽङ्कीक्रियसराणे सत्यातीदिति 

योगसंबन्धे कारान्तरप्रतीतिः कुतस्त्या, अच्राष्युक्तं वात्तिके“पदस्य 
वेशेषणस्य विशेष्थसं बन्धात् तत्कारत्वं वाक्यादवसीयतः' इति वा- 
चार्थोऽसो पद संस्कार्वेलायामसंनिहितो नाङ्धमेःह् व्याचष्ठे 

¢ क, = [ (क [ (क 

वाक्याथदतदर्थेषु विशिष्टत्वं न सिध्यति ॥ ९३ ॥ 
सोऽर्थो वाक्चार्थंयखोचनागस्यो येषां पदानां न भवति तेष्वे- 

द्थंघु वाक्चाथयोगार्थंघु सत्सु वाक्वाथंस्य तैरवच्छेदाद्विशिष्ः 
बं न भवति तथा च भावीत्यस्य भूतकालाञुपादानादासीदिव्यनेन ` 
वंबन्धापावाद्वाक्वाथो विशिष्टो नावतिशेत तस्मादेकवाक्वतावशा- 
॥ विशेषणस्य सिद्धाथां नाथः सूत्रेणेति तदथः ॥२३॥ 
रस्यत सूजारम्भे विवक्षितो ऽथा न प्रतीयेतेव्याह- 

तद थेश्वदवयवों भाविनो भूततागतिः | 
ण्ट, $ क. 

न स्यादत्यन्तभूतत्वमेवेकं तत्र॒ सेभवेत् ॥ ९४॥ 
यद्यस्माद्र चनाद्धावि कत्य मासीदित्यादो वाक्येऽवयवो भावीत्या- 

विशेषणभूतं प्रधानभूताख्योतविषयभूताभिधायी व्यवस्थाप्यते तदा 
विष्यतः कृत्यस्य या भूतकारता प्रतिपिपादयिषिता सा न विज्ञायेत 
बरखुमासी दित्यनेन भूतताया गमिताया अपि भावीत्यनेन वुनः श्रति- 
व्येनावधारणं प्रतीयते तथाच यदिदं त्यं कतव्यरूपं वस्तुत 
सीदेव भूतमेवेति वाक्यार्थोऽवतिष्टेत न चेषं विवद्छितः, तस्मात् 
कार एवान्वाख्यानाद्वाक्याथंपर्याखोचनाद् भाविनो भूततागतिः 

त्रध्यति, विवक्षिता माभ्यवस्था द्यस्य र् त्यस्यातीता सम्प्रति सा 

५ 
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वतंमाना जाता, ्ेयध्विका हि पदार्थाः पूर्व॑मुपपादिताः, तथा र 
भविष्यदघ्वनोऽतीताध्वप्रवेशो न्याय्यः, यथोक्तं भगवता व्याससुनिना- 

“अवश्यं भाविनो नाशं भावित्वादिध्युपस्थितम् । 
श्रयमेव हि ते कारः पूवपासीदनोगतः' इति ॥९४॥ 

नन्वेवं स्वकाटेऽन्वाख्यातस्य वाक्यार्थात्काखान्तरगतावप्युपात्त 
कालत्यागप्रसङ्कः; न प्रसङ्क इत्याह- 

विशिष्टकारता पूर्वं तथाऽपि न विशेषणे । 
आश्रयात्सोऽन्तरङ्गत्वात्तत्र साधुमेविष्यति ॥ ९५ ॥ 

पदान्तरसम्बन्धात् पूव माव्यादिशब्दस्य विशिष्ट एव | 
व्युत्पादि तत्वात् साधुत्वं विशेषणेऽपि च तस्य पदान्तरसम्बनः 
तथेव विशिषटकालता यस्मादजहदेव स्वकालयोगं तच्च विशेष्यकाल 
मञुवतते, भाविनो हि भूतता, अतश्च योऽसावाध्ितः स्वकाः संस्का 
रनिमित्तत्वे तस्य पूवं प्राश्रयणादन्तरङ्त्वे सति तत्रेव साधुशब्दो भ 
व्यादिः पदान्तरयोगेष्पिन तु स्वकाटत्यागः तद्गतत्वेनेव वाक्य 
रथाद् विदिषटतागतेः, एवम्चिष्ो पयोञयस्य पुत्रो जनितेव्यत्र भूनस्येः 
भाविता वाक्यार्थात् , सू्रारम्भे त्वत्यन्तं भविष्यत्तेव गम्यत इति 

प्रत्याख्यातं सूत्रं वात्तिकासिप्रायेण ॥ ९५ ॥ 
के चित्तु खमथंयन्ते कथमिव्याह- 

आमिश्र एव प्रक्रन्तः स पदा्थस्तथाविधः। 
केवखस्य विपिश्रत्वं नित्यत्वे नोपपद्यते ।॥ ९द ॥ 

दह प्रयुक्तानां शब्दानामन्वाख्यानाद्यवहाराय हाब्दप्रयोगाह 
क्षयमेव तदङ्कमन्वाख्येयं; तथा च पदान्तसयथसमन्वययोग्य पदार्थापं 
द्धारपूवंकपदानामनुशासनाद्वोक्यावधिककेऽन्वाख्याने प्रथमत 
सर्वः पदार्थो विशिष्ठ आमिश्र पवोपात्तः याद्रशो वा तत्प्रयोगाद 
सीयते इतरपदाथंसमन्वयं निरपेश्चं तु पदायुश्लासने पूवंमवर्थित 

स्य॒ पश्चादितर्पद समन्वये विशिष्टतायां नित्यः शब्दसम्बन्धो 
विरुध्येत, 

“सामान्थार्थस्तिरोभूतो न विशेषेऽवतिष्ठते । 
उपात्तस्य छतस्त्यागो निवृत्तेः क्वावतिष्ठताम्? ॥ 



तृतीयकाण्डे नवमः कालसप्ुदेशः । ३८३ 

इत्यादि चात्र दूषणमुक्तम् ॥ ९६ ॥ 

वं सामान्येनामिधायेतदेव प्रते योजयति-- 

शुद्ध च कारे व्याख्यतमापिश्रे न प्रसिध्यति। 
पताधुत्वपयथाकाठस्तत्मूत्रेणोापदिश्यते ॥ ९७ ॥ 

भावीति भविष्यति; तेन संखृष्टे प्रत्ययः साधूक्तः स भूतसंखध 
प्राप्नोति, तस्मात् सूरण व्यामिश्रे काटे प्रत्ययविधानसुपपद्यते ॥€७ 

विशेषाभावात्तहिं भूतकालोऽप्यासीदिति भावीव्येतद्धविष्यत्का- 
समिश्रस्तस्मात्साघुनं भवतीत्यत आद-- 

आख्यातपद्वाच्येऽथ नित्यत्वात् भधानता। 
विशेषणे तदाक्षेपात्तत्काठे व्यवतिष्ठते ॥ ९८ ॥ 

“अब् तं भव्यायोपदिश्यतः' इत्याख्यातवाच्या क्रिया साध्यमानस्व- 
बा स्वंजेव वाक्यार्थभूता प्रधानं, नामपद् वाच्यं तु सिद्धस्वभावं- 
रकं गुणभूतं, प्रधानाुयायिन्श्च गुणा; न तु गुणाचुयायि प्रधान 
त्याख्यातवाच्येना्थेन स्वोपकारायाल्चिक्तो नामपद वाच्योऽर्थो गुण- 
स्तत्कारखमनु विधत्ते ॥ ९८ ॥ 
एवं च न्यायेनेव समन्वयान्यथा ऽचुपपच्या गुणप्रधानसंनिधाःवेक- 
। प्रधानानुयायित्वाह् गुणाना प्रधानायुप्रहाय तत्काटस्यापि 
कारुपरित्यागेनेवानुवतंनाद् माव्यासीदिति प्रयोगे सिद्धे नाथः 
णेत्येतदुक्तं भवति, आमिश्रत्वं हि सवं् सस्वन्धे सति पदा- 
तां यथायोगं विशिष्टमस्त्येव; केवरं पदान्तरप्रयोगं विना न 
#यते तदित्येतावता सामान्येऽथं पदं वतते विशेषाथं वाक्चमि- 
श्यते; न तु त्यागत्रहौ कौ चित्, तथाविधे चाथं पदसंस्कारादा- 
{ऽपि प्रक्रम एव वृत्तः संस्कारो,न हि काठान्तरभिन्ने स्वकाटे 
धोऽस्ति प्रत्ययस्य तस्मान्नार्थोऽज्न यलेनेत्याह- 

सम्पत्ययानुकारा बा शब्दव्यापार एव वा। 

अध्यस्यते विरुद्धेऽ्थे न च तेन विरुध्यते ॥ ९९ ॥ 

इह वचनानां स्वभावातिक्रमाभावात् कालान्तरे साधुशंसनमाच्रा- 
प्रतीतिर्नोपप्यत ईस्यकिञित्करं सूत्रं, संगतिस्तु गुणग्रधान- 
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भावेन समन्वयोपपत्तेः, प्रधानकारानुरोधेनेकवाक्यतावरेनादि 
अथवा वथास्वं काटेष्वेव सम्बन्धेऽप्येते प्रत्ययाः, अध्यारोपेण 
समन्वयः, तथा हि-अच्चिष्टोमयांजीत्यनेन भूतविशिष्र एवाथः प्रत्य 
य्यते जनितेत्येतव्सम्बन्धे तु स भूतकालावच्छिन्नो ज्ञानाकारोऽचु' 
पद्यमांनो विशद्धे तस्मिन् भविष्यति काटेऽध्यस्यते समारोप्यः 
योऽयं भविष्यन् काटो जनितुः तत्र जन्मोत्तरकालमचिष्रोमकरणय 
गसमा्िमाश्रित्याधुनेव भूतकालोऽयमुपात्तः, तेनायमथंः-सो ऽ 
पुजो जनिता योऽच्चिष्टोमेव यष्टेति, यद्वा शब्दस्याच्चिष्टोमयाजीत्यसं 
स्वा्थांसिधानलक्तषणो व्यापारो भविष्यति काटङेऽध्यस्यते; उत्पत्स्यम 
नस्याथस्यानेन प्रतिपादनायुपपरत्तेभावी व्यापारोऽस्य; सोऽस्य पुर 
जनितां यो जातोऽयिव्द्धोऽयिष्टोमयाजीति; इमं व्यपदेशं छप्स्यः 
इत्यथः, तदेतदुक्तं भाष्ये-कदा चेवं व्यपदेश्ष्यते यदाऽनेने्ं भवती? 
तदित्थं तेन संप्रत्ययाचुकारेण शब्दञ्यापारेण वाऽध्यस्यमानेन सोऽथ 
विरुद्धत्वाभिमतो न विरुध्यते नास्त्यत्र समन्वथविसोध इत्यथ 
एतदेव निदशनेन व्युत्पादयति - 

भूतं भविष्यदित्येतौ प्रत्ययौ बतेमानताम् । 
अत्यजन्तों प्रपद्येते विरुद्राश्रयरूपताम् ॥ १०० ॥ 

तद्वस्तु भूतं; मविष्यदन्यदित्येतो भत्ययो ज्ञानेन समुत्पा्यभा 
स्वतो वतमानकालावपि विषययोः स्वकार्विरुद्धयोभूंतभविष्यः 
दकारं धारयतो यथा, एवं स्वकाले विषयापरित्यागेन काला 
ऽध्यारोपोऽ् युक्त इत्यथः, स्वगरहीतसाध्यान्वयिभूतमःवभ्यदाव 
रौ हि प्रत्ययौ भूतभविष्यद्रूपतया स्वाकारमध्यवस्यतोऽपरित्यक्तव्| 
मानस्वसंबेदनसूपेण, एवमग्निष्रोमयाजीति सम्प्रत्ययानुकारोः 
स्वकालमज्हदध्यारोपविषयस्य विरूदस्य भविष्यत आंश्रीयमाण। 
रूपं प्रतिपद्यते, न द्यध्यवस्यमानं स्वरूपं जहाति गोत्वसिव बाहीके॥१ 

इदानीं कालप्रसङ्कवशेन वतंमानसामीप्यं विचास्यवि- 

अध््रनो वतमानस्य यः शेषो य उपृक्रमः। 
तद्रतैमानसापीप्यं शासे भेदेन दरितम् ॥ १०१॥ 

आफरसमाप्ेः क्रियाप्रबन्धो ऽनु परतो बतंमानः कार इत्युक्त, ठ 
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। । ` हतीयकण्डे नवमः कालसयुदेशः। ३८५ 

व समाप्तत्वेऽपि संस्कारानुशरत्तिलक्षणः तद् भूतविषयं वत॑मा- 

तच्र कायव्यापारदशंनोदर्तमानताऽनवसाये 
विष्यत्स्वभावे वर्तमानमेव सढ् भेदेनोपादीयते, अत्रापि स्वकाल- 

मीव्यादिपदस्य संस्कारः, अतो हि वतमानस्येव प्रतीतिः 
-न्तरप्रयोगे तु तत्काटेऽध्यारोपः, “काः 'वचनात्पक्चेऽनध्यारोषि- 

तरूवैश्रयाद् भूतभविष्यत्परत्ययां भवन्तीति नार्थो यल्लेन ॥ १०१॥ 
प्राथना स्व भावाऽऽशंसा प्रतीतिविशेषत्वाद्वतमाना प्रस्युपस्थिता 

तत्कथं “भविष्यत्काटेःति भाष्येऽभिहितेत्यत आह-- 

आसा बलमानाऽपि विष र" 
भेतव्य भाकदष्यत्कलतिं कय सयत ॥ १०२ 

ज्ञानस्वभावत्वाद् तमानकालाऽपि प्राथ्यमानस्थ विषयस्यानाग- 
द्विषयधपरण भविष्यत्कालाऽऽशंसा व्यपदिषठा, तथा च भूत- 

्ययलत्षणं काय भविष्यति विषयेऽतिदिष्टयति यद् विषयधमरेण 

दिति ॥ १०२॥ 

तत्र चिकीषंतीति वतंमानकाटश्रत्ययोऽतिदेष्ठव्य इत्याशङ्क्याद-- 
~ €^ 6 ^ < 

३च्छ। चिकीषतीःयत्र स्वक्खमनुरुध्यते। 

भविष्यति प्रकरखर्थं तत्कालं नानुरुध्यते ॥ १०३ । 

चिकीषतीत्यत्र येयमिच्छा सन्नन्तधःतुवाच्या सा धध्ानं, तदुप- 
जनभूता करोतिक्रिया तद्विषयः, तस्योपसजंनस्य भविष्यत्काछ- 
ऽपि सनः प्रूतिभूतधातुवाच्यस्यः प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह 
त इति सन्नन्तधातुवाच्याया इच्छाया वतमानत्वात् स एव कालो 
चुपाट्य इति सिद्धो वतंमानप्रत्ययः, न हि प्रधानं गुणानञुविधत्त- 

गुणभूतकरोतिक्रियाकारायुच्रत्तिरत्र नारित ॥ १०३ ॥ 

-गशंसायामपि स्वकाटानुवत्ति; कथं न भवतीत्याह- 

`  आश्चस्यपानतन्त्रत्वादाशंसायां विपययः । 
प्याक्तृधमेरशद्धाथ शब्दैरेव तु षज्यते ॥ १०४ ॥ 

मार्य, यश्च प्रारम्भो मानससङ्कल्पो द्वितीयं तद् भविष्य 

पदेशो भवति तस्येष्यमाणस्यानागतत्वादिच्छाऽपि भविप्यत्काखा | 

क र 



३८६ सटीके वाक्यपदीये 

यथेच्छा प्रत्ययार्थस्वात् प्रधानं नेवमाशंसा,न हि सा प्रत्यय. 
वाच्या; अपि तु तद्विषय पवाशंस्यमानः पव्ययाभिधेयः, प्रयोक्तृधर्मो 
ह्याशंसा न शब्दाः, तथा हि-उपाध्यायश्चेदागतो व्याकरणमधीतः 
मेवेत्याशंस्यमानमुपाध्यायागमनं व्याकरणाध्ययनं च प्रत्ययवाच्यं- 
तन्न प्रधानमिति तत्का खाचुवृत्तिरेवात्र न्याय्या, तदाशंसिना तु 
प्रयोक््रा वाक्यमिदं प्रयुक्तमिति गस्यमानत्वमाशंसायाः, कथं तहिं 
प्रयोक्तधमं आशंसो शब्द संस्कारनिमित्तं ? शब्दार्थो हि संस्कार 
निमित्तं न्याय्य इत्याशशाङ्क्योक्तम्- 

प्रयोक्तृधमश्शाब्दाथं शब्देरेवाचुपज्यत इति, | 
अध्यारोप्यते प्रयोक्तधमं५ प्रयोज्यस्थ शब्दस्याभिधेये शब्देनेव, 

तस्मिन् हि प्रयुक्तं गम्यते स धमः प्रयोक्तरीति गम्यमानत्वादाधारादि- 
वयुक्तं शब्दसंस्कःरनिमित्तत्वमस्य, पुरुषध्मेष्वपि हि शाख्रमधिकृत- 
मिति विचारितं वाक्यपदीये, गतमेतत् ॥ १०४६ ॥ 

इह वातिककारः पपाठ “अनिष्पन्ने निष्पन्न शब्दः शिष्यो ऽनिष्प- 
न्नत्वादि"ति, अनिच्रत्ते च कायं भूतप्रत्यया वक्तव्या ईत्यथंः, तद्यथा 
देवश्चेद््टः सम्पन्नाः शाख्य इति निष्यन्नसद्रशोऽर्थो निष्पन्न इति पयु 
दासेन योग्यदेतूपनिपाते सम्भाव्यमाना ' निष्पत्तिरूच्यते, - तेनानागत- 
मारे भूतप्रत्यया न भवन्ति, अनिष्पन्न इत्युक्तेऽपि चांनिष्पन्नत्वादिति 
देतूपदशंनमुपचारेणायं प्रयोगो न वेदितव्य इत्यथः, अनागतरूपेणे- 
वाुपचरितातीतावस्थेन कायम्र्र प्रतीयत इव्युपसंख्येयो भूतप्रत्यय- 
श्त्यथंः, अत एव भाष्यं-'““तज्न भवितव्यं निष्पत्स्यन्ते शाख्य इतिः 
भविष्यत्परत्ययस्येव युक्तता माह, अस्य प्रत्याख्यानं “सिद्धं त॒ भविष्य- , 
स्तिषेधादिणति, “देवश्चेदृष्टः सम्पर्स्यन्ते शारय इति? केन चिदुक्त; । 
“मेवं वोचः सम्पन्नाः चालय इत्येवं बही?ति भविष्यद्ाचिनश्डाब्दस्य 
लोके प्रतिषेधो द्र श्यते भूतवाचिन एव त्वभ्यचुज्ञानमिति वात्तिकार्थः, . 
तदेतत् कथं भवतीति वाद्िकाभिपायं व्याचष्टे-- 1 

अप्छालिबाजसंयोगे वतेते निष्पदियदा । 
तत्रावयवष्तिस्वाद् भविष्यत्यातिषेधनम् ॥ १०५ ॥ 

इह निष्पत्ति्धात्व्थः सम्रग्रसाधनसम्पत्तो फलो पधानेन मुल्येना- 
वयवमात्रे जकशांलिसम्बन्धमात्रेऽध्यारोप्यते; तदा तावन्मान्नस्य वषं- । 



+ तृतीयकाण्ड नवमः कोरुपमुदेशः | ३८७ 

मात्रेण सम्पत्तेरतीतो धात्वथंः; सिद्धे धात्वथं त्व्थसिद्धा भूतता भवि- 
ष्यत्प्रत्ययानामयमविषय एव जलशालिसंयोग स्य निष्पत्तेरिति भवि. 
ष्यत्वप्रतिषेधो युक्तः ॥ १०५ ॥ 

यदा तु सुख्य एव निष्पच्यथंस्तद्ाऽ्र कथं भूतकालतेत्याह-- 

फलप्रसवरूपे तु निष्पदा भृतक।!कता । 
¢ ^~ = भ 

धपरान्तरेषु तद्रूपमध्यस्य परिकरप्यते ॥ १०६ ॥ 

समग्रसाधनसंनिधानसाध्ये यदा निष्पत्तिखश्चषणे धात्वर्थे फल. 
जन्मपयन्ते निषेधोऽजुवत्तते तदा पूरव॑षु कायंनिष्पत्तेरन्येषु कार. 
णाधितेषु बीजोदकसंयोगादितातिशयेषु धमषु तत्कार्यनिप्पत्तिरूप- 
मध्यस्य तेषाभतीतत्वात् फलप्रसवस्याप्यतीतता परिकल्प्यत इति 
सिद्धा भूतप्रत्यथाः ॥ १०६ ॥ 

 प्रकारान्तरेणोपचारमाद- 

उपयुक्तं निमित्तानां व्यापारे फट्तिद्धये । 
तत्र रूपं यदध्यस्तं तत्का तत्परतीयते ॥ १०७ ॥ 

सामग्रीसाध्यत्वात् कायस्य बहूनि निमित्तानि सापेक्षाणि जन. 
कानि तेषां फरुजन्मनि यो व्यापार उपकारस्तस्योपयुक्तत्वात् फलस्य 
यद्वपं भाव्यपि तच्च तस्मिन् हेतूपकाररूपं तदध्यस्तं तस्य देतुव्यापा~ 
स्यातीतत्वादतीतकार्त्वे तदमभेदापन्नं तस्याः फटमपि तत्काल. 

५९ ट 
मतीतकाकमवसीयते, पूवे कारणधमेषु फख्त्वस्यारोपः, इह तु फले 
कारणधर्मांणामिति विशेषः, उपचारप्रयोजनं तु कारणानामन्न समर्थ- 
तरत्वप्रति पादनम्, एतेन च “टे तुभूतकालसम्प्रेक्षितत्वाद्धे'?ति द्वितीयं. त । न 
प्रत्याख्यानवात्तिकं विच्रतम्; निमित्तस्य वषस्य योऽतीतः कालः स- 
कायेऽध्यस्यते कारणान्तराभावभ्रतिपादनाय प्रतीयत इत्यर्थः १०७॥ 

निष्पन्नत्वे; निष्पन्नकायांणि शाख्यः कथं तदानीमेव न कुव॑न्ती- 
ति चोदयित्वोक्तम्, “अन्यदिदानीमुच्यत'इत्यादि, यद्यर्थक्रियाकारणं. 
। निष्पत्तिस्तदा कोष्ठस्था अपि न निष्पन्नाः स्युः; अथंक्रिया. 
याम्भुजिलश्चणायामवहननायपेश्षाद्; अथ हेतूपकारसमासिमा्ाधौ- 
ना निष्पत्तिः; तदा यथायथं देतूयोगनिष्पत्तो भूत प्रथोगनिष्पत्तिव्य. 



३८८ स्टके वाक्यपदीय न 

बहारः सिद्ध इत्याह -- 

निष्पत्ताववधिः कश्चित् कश्चित् प्रतिविवक्षितः। 
हेतुजन्मव्यपेक्षातः फलजन्भेति चोच्यते ॥ १०८ ॥ 

इह कञ्िद्रीजसलिलसंयोगमात्रा धीनां निष्पत्ति राटीनां मन्यते, 
कथिदुत्तरकारभवातपादिसंयोगजनितोपकारपरम्पसऽधीना पिति 
निष्पत्तिदेतुरनवस्थितः ‹ कारणस्य दयपकारविशेषख्यापनायेवमुच्यते 
तन्न च प्रथमतरनिपित्तगतोपकाराधिक्यकट्पनायां निमित्तान्तर- 
व्यापारापह्ववेन तावत एव दहेतोजंन्मनः फलजन्मव्यवहारः आत. 
पादिसंयोगलक्चणरेतुजन्मनो वेति तस्यातीतत्वात् करमप्यतीतताव्य 
वहारयोग्यम् , एष चोपचाराश्रय एव व्यवहारो देतुभूतकारुसम्प्र- 
कषाया इति नतेऽध्यासाद्धवत्यसो, जखबी जसंयोगमात्रं त॒ निष्पदिप 
रिहारमाध्धित्य पूवं: परिहारः, अन्न निष्पच्यर्थो गोणः, उत्तरत्र तु परि 
हारे निष्पच्य्थों मुख्यः, कारणकायंयोरमेदाध्यास इति विकल्प- 
उपपन्नः ॥ १०८ ॥ 

सामग्रीसाध्यत्वात् कायस्य कथमेकसाधनसंपत्तिमान्ने संपत्तिः 
स्यादेतच्चोद्यं निवारयितुमाद-- 

अन्यान्यसाधनाधीना सिद्धियत्र विदक्षिता। 
तत्साधनान्तरा भावनिपित्ता व्यपादेहयते ॥ १०९ ॥ 

अन्तरङे कर्मिरिचत्स।धने संनिहिते ततोऽन्यस्य वहिभूतस्य 
साधनस्वापेक्षातिरस्करारेण विवक्ितं साध्यं सङ्कट्पसिद्धमेवेति खोके 
व्यवहारः परूढः, तदनु सारेणेव च राखे म्यवस्थोपपत्तिः ॥ १०९ ॥ 

छोकग्रसिद्धस्येव राब्दाथव्यवहारस्य शाखरेणाजुगमत्तथा च 
यथाविवश्चं कालत्रययोगेन व्यवहारः सिद्ध इति निगमयति-- 

तस्पादवाधमेदेन सिद्धा सुख्येव भूतता । 
क क. © [रे ३ 

अनागतत्वमस्तिखं हेतुधमेव्यपेक्षणे ॥ २१० ॥ 
निष्पत्तौ योऽवधिः करणं तस्य सेदेन यथां सेदस्तन्न कार्यस्या. 

ध्यासात् तद्दतीततो मुख्या, कारणे हि कायंस्यैवोपचारः; न तु 
भूतस्य कारस्य, यदा दित्वन्तरस्य भाविकायंजननञव्यापारोऽपे - 



तृतीयकाण्ड नवमः काकसपुदेशः । ३८५ 

कष्यते तदा मुख्येनेव रूपेणानागतत्वं भविष्यत्वं कायस्य, यदा तु 
तस्थ हेत्वन्तरस्य प्रव्यासन्नकायं जननव्यापारो विवक्ष्यते तदा 
इथापार प्रबन्धस्य फलावधेरेकत्वेन पूर्वोक्तसदसदवयवातमकस्यापि 
सरवाद्वतं मानत्वमिति प्रयोग्रयं सिद्धं, निष्पन्ना निष्पत्स्यन्ते निष्प: 
द्यते शांख्य इति, गतमेतत् ॥ ११९ ॥ 

अपरमपि बात्तिककारः पपाट ““अस्त्य्थानां भवन्त्यथ सवां विभ 
कथः के तुविद्यमानत्वादितिः' भवन्त्या क्डविभक्तेरथे वतमाने काले 
भूतभविष्यदथांरितङविभक्तयो वक्तव्याः, वतमाने हि ठक्डेव स्यात् 
तन्न भवन्व्येथं त्यक्तंऽपि कतुंर्विद्यमानत्वादिति देतूपादाने प्रयोगका- 
छाबधतं स्वं शाब्दनिबन्धन;न तु वास्तवमेवेत्येत्प्रतिपादनाथंम् , 
कपो ऽभूद अभवद् बभूव भविष्यति भवितेति प्रयोगकालेऽपि कूपस्य 
कतुरवगतस्येवो पररम्भादिव्यथः, पतद्व्याख्यानं भाष्यं -' रू पोऽनेन 
कदा चिदवध्रतो न चास्य कचिदप्यपायं पश्यति,सखतु तत्र बुद्धया 
सत्तामध्यवस्यति,” धिया धियमाणत्वमेव व्याचष्ठेऽत्र प्रत्याख्या. 

तु यथास्वक्रारं समुच्वारणादि?"ति, आत्मीयेष्ेव कार- 
यथायोगं तिङ्विभक्तीनां प्रयोगोऽयं न तु वतमान एवेति 

थ उपसंख्य.नेनेत्यथं;, एतदेव साधयितुमुक्तम् , “अवात्वादिः'ति 
विकद्पत्वादेषां प्रयोगा गापात्मीय एव काटे समुच्चारणं वतमाने 
† साधुत्वोपसङ्कयाने; अत्रैव सवासितिङ्विभक्तयः पयायेण द्रश्ये 
न च द्रश्यन्त इत्युक्तम् , “असिद्ध विपयासश्च'' असिद्धं च वे परी 

परमित्यनेन हि कश्चित्करूपोऽभूदिति प्रयुयुक्षिते कूपो भविष्यतीति 
तस्मादविकदिपितात् प्रयोगादखङ्करेण च प्रयोगाद्यथास्वं 

तिङ्विभक्तीनामुज्चारणं सिद्धं तदेतत्कथमुपपद्यत इति वोत्ति 
प्रायं व्याचष्टे- 

` सतामिन्दरियसम्बन्धात् सेव सत्ता विकिष्पते । 
भेदेन व्यवहारो हि वस्त्वन्तरनिवन्धनः ॥ १११ ॥ 

` इह पदार्थानां सर्वो व्यवडारः घं ्ीघ वन्तराच्छु रणेनेद्युक्तमेव, 
५ तश्चा येयं करूपसत्ता स! गृहीता सती रशाब्दग्रयागस्य निमित्त. 
|॥बमापद्यते, अगरृदीताया असत्कट्पत्वादिति त्रहणो पाधिव्यवहार 
+बतरति, श्रहणं चेन्द्रियाथंसन्निकषनिपित्तभिति पथ कूपस्येन्द्र 



३९० सटीके वाक्यपदीये 

येण सन्निकर्षो यञ्च भादी तत्र भविष्यन्ती सत्ता व्यवद्धियते, 
त॒ भूतः स तत्र भूता, यश्च सम्प्रतितनस्तत्च वत॑मानेति जिका 
विषयाः प्रयोगाः सामान्यविरोषभूता अपि सिद्धाः, विग्ररृ्े ही 
न्द्रियसम्बन्धेऽतीते भूतविशेषविषया रुडादयः, विप्ररृष्टे चागामि 
भविष्यद्धिशेषविषया द्द डादयः ॥ १११ ॥ 

नचु च थथा भूतभविष्यद्विभक्तयो वर्तमानविभक्तेर्विषयं ना 
गाहन्ते तथा साऽपि तद्विषयं नावगाहेतेति क्रूपोऽस्तीति प्रयोगां भूः 
भविष्यति चेन्द्रियसम्बन्धे न स्यादित्यारशङ्याह-- 

आषरिततवं बस्तुमात्रस्य बुद्ध्या तु परिग्रहे । 
 यस्समासदन।द्वदस्सतत्रे न विवक्षितः ॥ ५१२॥ 
इन्द्रिय संबन्धासंबन्धनिमित्तस्य भूतमविष्यद्टक्षणस्य भेदस्य. 

विवक्ायामाभासमाचरं क्रुपमभिसन्धायास्तीति प्रयोगः सामान्येनोष् 
पद्यत इत्यर्थः ॥ ११२ ॥ 1 

विशेषास्तु परस्परविरोधिनो न सङ्गीयन्ते; कि वाऽन्नोपाधिक्े 
सत्तयां भेदे त॒ न तांच्विक एव सत्ताया मेदः परत्यवेस्थमित्याद- 

गादा स्लीखपुंस्त्वाभ्यां न किञ्चिदवतिषएते। 
स्वस्मिन्न।त्पानि तत्रान्यद् भूतं भावि चे तन्यते ॥ ११३ 

धन कथित्स्वर्मिन्नातमनि मुहतमप्यवति्ठते वधते वा यावद । 
धितव्यमपायेन वा युञ्यतः' इति “चियाम्" इति सृजे भाष्यं, तच्च 

पचयः पुस्त्वमपचयः स्त्रीत्वमिति लिङ्गक्षमुदेशे वक्ष्यति - 

उत्पत्तिः प्रसवोऽन्येषां नाशः संस्त्योनमिष्यत इति 
एवं च खरीत्वपुस्त्वःभ्यामपचयोपचयाभ्यामजखच्त्तिभ्यां स 

भावानां सम्बन्ध इति प्रतिकलमन्योन्यरूपसद्र शप्रवन्धरूपमांवमध्येः 
उवस्थासेदगतच्िकालयोग उपपद्यत एव तास्विकः, ग 
तिक्रान्तेन्द्रियसंबन्धं भूतम् , अन्यदेव च भविष्यदिद्द्रियसम्बन्धं 
भावि, अन्यदेव च वतंमनेन्द्रियसम्बन्धपर् अभेदेन तु बुद्धया समी 
रूपसामान्यमस्तीति वतमानं प्रत्ययवाच्यं सिद्धम् ॥ ११३ ॥ 

इति मूतिराजतनयहेखारजछ्ृते प्रकाणेक प्रकाशे कार्सयुदेशो नवमः १ ष 



तृतीयकाण्डे दशमः पुरुषसमुदेशः । ३९१ 

दशमः पुरुषसमुदेशः 

` तिङभिहितेन मावेन काटपुरूषोपनग्रहसङ्ख्या अभिव्यज्यन्त इति 
हेथते कारं परीक्ष्य पुरुषं परीक्षते - 

्र्यक्ता परभावश्चाप्युपाधी कतेकमेणो; । 
तयः श्चुतिविज्ञेषेण वाचको मध्यमोत्तमौ ॥ १॥ 

पुरुषं प्रतिनियतं वाऽञ्चति चेष्टत इति प्रत्यडः अन्तयांमी जीवा- 
म्रा, स हि प्रतिदेहं नियतो वतते, तदह्भावादुत्तमपुरूष- 
#च्येऽथं ऽह डोरस मानाश्चरयत्वं यदोख्यातात्प्रतीयते क्रियायाः स- 
त्तमपु रुषविषय इत्यथः, तथां चाहङ्ाराश्रयस्य कतुस्तिङन्तवाच्यक 
णश्च स उपाधिभूतः प्रज्ञायते तद्वाचकादात्मनेपदपरस्मेपदरूपात्त 
मेन्नः, तद्यथा -पचामीति कत्तृरूपोपाधिः, कर्मो पाधिस्त्वात्मनेपदा- 
| कमंरयात्मनेपदस्येव भावात् पच्यत इति, तदयं कर्ताऽपि 
1धनविशेषणं पुरुष इत्युच्यते; स त॒ मध्यमः पुरुषः परस्तु मध्यमे 

स दहि कतृकमंविशेषणभूतः प्रश्नादिविषयसवोपगमनयोग्यः 
ब्ात्मनः परस्य वचनात् परवतो भिन्नः प्रतीयत इति, तदेवं श्रतिविरशोषेण 

दविशेषेणोपरुक्चितो मध्यमोत्तमौ यथायोगं स्वार्थमाचक्षाते 
कठकमविशेषणभूतः पुरुष इति पूवाचायः; प्राहुः, अत एव 

कमविशोषणत्वात्पु रुषस्य भावविषयता नास्तीति तत्न लकारे 
श्य मोत्तमयोरप्रयोगः प्रथम एव शेषत्वात्त् प्रयुज्यते, प्रतीयमानभोवौ 
शब्दान्तरप्रयोगावसेयो, आस्यते स्या शप्यते त्वयेति ॥ १॥ 
यदि प्रत्यक्ताऽहङ्कारेण समानाधिकरणता ततोऽन्या परभावेन 
नाधिकरणता चानयोः पुरुषयोयंथायोगं वाच्या तदा चेतने चा- 
रपरमावयोरूपपत्तेरचेतनविषये शृणोत त्रावाण इत्यादावनयोः 
गो न प्राप्नोतीत्याशडमक्याद-- 

सदसद्राऽपि चतन्यमेताभ्यामवगम्यते | 

चैतन्यभागे प्रथमः पुरुषो न तु वतेते ॥२॥ 
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३९२ सटीके वाक्यपदीय 

स्वपराधिष्ठानं चेतन्यं भावितमध्यारोपितमाभ्यामध्यवसीयते 
कतकर्मो पाधिभूतं, शब्दाद व गस्य मानस्येहाथंस्यान्वा ख्याननिमि त्त्वा 
दाब्दं चेतन्यं सवंत्रास्ति पद्ान्तरसंबन्धादनवध्रतचेतन्यस्य तु 
समारोपकद्पना, यदि समासोपितचेतन्यो ऽप्यनयोविषवस्तद प्रथम- 
पुरुषस्य को विषय इत्याह - चेतन्यभाग इति, अध्यारोपितचेतन्योऽपि 
प्रथमपुस षस्य न विषयः तस्य शेषे विधानात् ततश्चानभ्यारोपितचै- 
तन्योऽचेतनोऽस्य विषयः पतति क्रूं शुष्यन्ति व्रीहय इत्यादि भाव. 
ग्रहणंसमानाधिकरणाभ्यां स्थानित्वोपाधिकाभ्यां युष्मद स्मदभ्या- 
योऽन्य श्चेतनो विषयस्तत्र प्रथमस्य प्रवृत्तेः, भवान् पचति, आस्यते 
त्वया, शय्यते मयेति, अच्रापि पदान्तरगभ्यं चेतन्यमिति चेतन्थांशासं- 
स्पशं साध्यसाधनभावमात्रमवगमयति प्रथमः पुरुष इति युक्तं चेत- 
न्यमात्मपरव्ि द्वौ पुर्षावुत्तमध्यमौ चेतन्यरहितत्वं प्रथमपुरुषः 
व्यञ्च तात्प्याथः ॥ २॥ । 

बुध्यते जानाति चेतयत इत्यादौ चेतन्योपाधेः कतुंरबगमात् कथं 
चेतन्यभगे प्रथमः पुरूषो न प्रवतत इत्यत आह -- । 

बुद्धिज!नातिचि तिभिः प्रथमे पुरुषे सति । | 
सन्ञानार्थेनं चेतन्यस्योपयोगः प्रकाश्यते ॥ ३ ॥ । 

संवेदना्थेवुंद्धयादिधातुभिर्ञानलक्षणेन वाऽन वाच्येन ~ 
भूतेन प्रथमपुरूषोत्पत्तौ सत्यामपि न चैतन्यस्य व्यापारो व्यज्यते 
धात्वर्थोऽत्र चेतन्यटक्षणः स च कतृंकममंणोश्चावचेदक इति तद्र 
दराच्चेतन्यप्रकारो न तु प्रथमपुरषप्रयोगाद्; अन्य्ाज्ञानार्थधातु- 
विषये प्रथपमपुरूषाज्नियमेन चेतन्यानमिव्यक्तेः यथा मध्यमोत्तमाभ्य 
युष्मदस्मदथं विषययोर्विधानाच्चेतन्योपाधिकयोः कतुंकर्मंणोरवग+ 
तिस्तथा प्रथमाच्छेषो विधौयमानत्ेन चेतन्योपाधितनियमासावा | 
युष्मदिति विधीयमानो मध्यमो नियमेन चेतन्यमभिद्योतयति 
ष्मद श्चेतनेष्वेव प्रयोगात् ॥ ३ ॥ 

परभावे मध्यमे विधीयमाने मतान्तरेण विशेषमाद- 
¢ ६५ (१ @ _ (^~ ० 

सम्बोधनायेस्सवत्र मध्यमे कैश्चिदिष्यते । 
तथा सम्बोधने सर्वौ प्रथमां युष्पदो विदुः ॥ ४॥ 



ततीयक।ण्डे दशमः पुरुषसमुद्शः । २९३ 

यच्च परेषो चिवक्चितस्तत्र क्रियासु विनियोगावस्थापना्थं सम्बो 
धनमस्त्येव सर्वेषामपि मते; तद्यथा-गच्छ मुडशषवेत्येवमादौ, त्वं पच- 
सीत्यादावपितु प्रेषाभावे के चित्संबोधनमिच्छन्तिय आभिमुखं 
करणमात्रखत्षणं संबोधनसुपयन्ति, अतश्च युष्मदो विधीयमाना 
प्रथमाऽपि सवेव वचनच्रयरूपाऽपि सम्बोधनविभक्तिरेतेषां मते ॥ ४॥ 

यद्येवं मध्यमप्रथमयोः सम्बोधनाथत्वाद् यथा स्वादेन्द्रश्व 
धस्व तथा राजा भव युध्यस्वेःयादावपि मध्यमसमानाधिकरणं प्रथ 
मा.ऽन्तं पदं सम्बुद्धन्तं स्याद् ? नेवं दश्यत इति कशमेतदित्याशङ्कयाह- 

सम्बाधनं न लोकेऽस्ति विधातव्येन वस्तुना । 
स्वा देनद्रशुर्व स्व यथा राजा भवेति च ॥ ५॥ 

“सिद्धस्यांभिमुखीमावमातरे सम्बोधनं विदुरि''ति; 
साध्यस्य विधीयमानस्य सम्बोधनं नास्ति, न दयपूर्वो. 

ऽथं उपदिश्यमानोऽनवाघसच्वोऽ प्रतीयमाननियतसूपेाऽभिमुखीभावम- 
यु पगन्त॒म्, इह चेन्द्र शच्रत्वं विधीथमानमिति सत्यपि रषे सम्बो 

धनाभावः, तथा च गुणनटखोपप्रतिषेधो न भवतः, तदन्न मध्यमे सम्बो 
धनं नास्तीति केश्िदङ्रैतदिष्यत इत्युक्तम् ॥ ५ ॥ 

यदा च युष्मदः प्रथमा सम्बोधनविभक्तिस्तदा शांस्रकार्यं सि. 
दमित्याद- 

युष्मदः प्रथम्।ऽन्तस्य परश्चेन्न १दादसो । 
युष्पदथेस्य सिद्धत्वान्नियता चाद्दात्तता | £ ॥ 

सिद्धत्वादिति सम्बोधनविषयत्वं पुष्णाति, तथा चामन्तरितस्या- 
भवतीति प्रथमाऽन्तस्य युष्पदो नियमेनाद्यद्ात्तत्वं भवति 

दा पदादुत्तरोऽसो न मवति, तद्यथा-“त्वमग्ने ! प्रयाजानुयाजानां- 
तात् त्वमग्ने द्य॒भिस्त्वमाशुशुक्षणि"” रित्यादौ, पदात्परत्वे त्वाम 

न््नरतमजदात्तं भवति तच्च हि निघाततविधानाह, यथा-'“देवीरापः 
यूयमि"'ति ॥ ६ ॥ 

यदि च पुरूषप्रत्ययानामथनियमस्तदा “तेन दीव्यतीत्यादौ 
मपुरूषेणाथे निदिश्यमाने राटाकिकाऽस्याक्षिकोऽसिः शालाक 

गेऽस्म्पाकषिकोऽस्मीत्याद) मध्यमोत्तमविषये तद्धितो न स्यादित्या 
५९ 
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३९४ सर्टीके वाक्यपदीये 

शङ्थाह-- ^ 
गुणप्रधनतिताभद्ः पुर्षादत्रपययः 

नादष्स्यान्यथा श्चास नत्यल्ान्न वर्धयत ॥ ७ ॥ 

नित्यागृशब्दाः शाख्रेणाचविधीयन्ते तत्र चापोद्धासार्थोऽन्वाख्या 
नेऽङ्भावेनोपादीयमानो नान्तरीयकपुरुषादि नियमानादरेण निमित्तम. 
वमुपेति, ततश्च लक्षणे क्रियाप्रधानाख्यातपदोपादानेऽपि क्षये तद्धि 

तान्तं सत्वं प्रधानं भवति, येन लिङ्ादिना तद्धमेण युज्यते, एवमन्य 
ाऽपि लक्षणे पुरुषसङ्कुधाकालोपादाने सव नित्यशब्दाचुगमः कृतो 
भवति ॥ ७ ॥ | . 

एतदेवोपोदरख्यितमाद- 

यथानिर्देशमथास्प्युस्तेषां शाखं विधायकम् । । 
किञ्चित्सामान्यपाश्रिस्य स्थिततु प्रतिपादनम् ॥८॥ 

यदि शाखं शब्दानां जनकं स्यात्तदा यथांशाखं शब्दानामर्थो- 

ऽवतिष्ठेत, न चेवं «कायै युगपदन्वाचययो्ंधाऽपरतिपत्तेरि"' त्युक्त 
त्वाद्, निव्याः शब्दाः शास्रेण जाप्यन्ते तथा चार्थानां देदानात् कि- 
िद्थंरूपमदूरविप्रकपषंण समानस्वमंशभावेनाध्ित्यावस्थितमेव श 
ब्दरूपं नियताधंमन्वाख्यायत इति सिद्धमिष्म् ॥ < ॥ 

तत्रेव भाष्यकारीयं निदशेनमाद- 
योऽदत्रे यः पीट इत्यत्र भूतयोरश्वपीठयोः । 
यथोपलक्षणाथत्वरं तथा ऽ्येष्वनु शासनम् ॥ ९ ॥ 

वहुष्ववस्थितेषु क इद देवदत्त ? इति प्रष्ने; कथ्यते योऽश्वे पीठे | 
वा तिष्ठतीति, अत्र यथाऽश्वपीठषोः सिद्धयोरेव देवदत्तज्ञापनाय भूत- 
त्त्रेनोपादीयसानयोयंथाऽवरस्थितयोरेवोपयोगो भवति; एवमर्थानाम- 
पि यथास्वभावं शब्देषूपयोगः, यथा न 
देवदत्तसंज्ञारूपेण योगः; तथा.ऽर्थानामपि प्रत्ययादिना विधीयमानेनेति 
न ते तत्र वाक्यभेदेन विधीयन्ते; अपि तु तेषु सप्तम्या भूतविभक्त्या । 
निर्दिश्यमानेषु सिद्धेषु निमित्तेषु प्रत्ययादेरेव कायस्य विधिरिति 
यथायोगं सवत्रे्टसद्धिः ॥ ९. ॥ 

ति भूतिराजतनयहेकाराजक्ृते प्रकीणकप्रकाशे पुरुषसमुदेयो दशमः । 

॥ › 
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एकादशः संख्यासमदेशः 
नर न शक्य ------ 

` इदानीं सङ्ख्यां विचारयति -- 

सङ्ख्याबान् सखभूतोऽथेः सवे एवाभिधीयते । 
भेदामेदव्िभागो हि रके सङ्ख्यानिबन्धनः ॥ १ ॥ 

भेदापोद्ध।रलक्चणा सङ्कया=एकादिका पराधंपयंवसाना, मेद श्चेद- 
तदिति सबंनामप्रत्यवमशंयोग्यवस्तुगतः, तथा च सवंषए्व द्रव्या- 
हनाऽ्यो मिन्न एका द्वो बइव इत्यादिसं व्यायुक्ता व्यवहियते, द्विव्वा- 
दिकया खङ्कयपा। भेदम्; एकत्वसंख्यथा चाभेद्मान्रये व्यवहारयति, 
तथा च कायादस्माद् द्रव्ये सङ्कया निश्चीयते, पृथक्त्ववशाद्धि द्रव्या- 
णां पृथक्त्वेन व्यवहारः, एकादिव्यवहारस्तु सङ्कयावशात् संलगंवादि- 
भिरभ्युपगम्यते, चरत्तंवपि च सत्वमूत उपसजंना्थः सङ्कयावानेवावं- 
धायते निस्सङ्कयाव्ययाथमेदेन सेव संख्या ऽप्युपन्यस्यते विरेषभ्रती - 
तिनिबन्धनामावाच्च संल्यामेदो नावध।यंते, यत्र त्वरित निबन्धनं स्वा- 
थिकादो तन्न भवत्येव विशेषावसराय इति वध्यत एवेति सर्व एव स- 
स्व नूतोऽथः सङ्कयावानमिधीयत इति तच्या्िसिद्धिः, यत्रापि तद्धिता- 
थंनिदं शादावनङ्कं सङ्कया तत्रापि नान्तरीयकतया सरखभूतस्थारथं- 

सङ्खयोपाद्ानं मवस्येबेत्यस्ति व्याप्तिः, तदित्थं सच्वभूतस्यार्थस्य 
एकत्वानेकत्वमेदः सद्धयानिबन्धन ईति । वैशेषिकाणां द्रव्याधरिता 
गुणात्मिका सद्कयाः न च पदाथं एवांसहाय एकत्वं; ससहायश्च 
थायोगं दवित्वारीति सदायविर्हतद्योगयोधंमान्तरत्वाभावान्न 
शचिदन्यो द्रभ्यात्सङ्कयालक्षणो गुण इति व्यतिरिक्तसंख्याऽभाव- 

वाच्यम् ! प्रत्ययभेद।द् , अन्यो हि सत्तदायताप्रत्ययः; अन्य 
च द्वौ त्रय इत्यादिप्रत्ययः, ससदायेष्वपि चेकत्वप्रत्ययोऽस्तीति 
` तद्धिरह पवेकत्वसङ्ख्या; अवाध्यमानविलक्षणप्रस्ययावेदितस- 
वा हि पदाथां यथायथं भिन्नस्वभावा पव स्याय्याः, अनेक- 

बड््य। च शतादिकाऽनेकस्मिन् द्रव्ये समवेताऽपेश्षावुद्धिभाविता- 
वधायंत एव व्यासज्यव्रृत्तिः संयोगविभागादिवदु, न यने. 



३९६ सर्टीके वाक्यपदीये 

कद्रव्यं नारसिति तत्र चानेकप्रतीतिः शतादिका केवलमनेकाश्रयत्वेऽपि 
सामान्याद्धिचते सङ्कथा, सामान्यस्य प्रव्याश्रयपरिखमाक्तत्वाद् अ- ¦ 
थान्तरापेक््वात्तु सद्कुधाया इत्यादिवेगेषिकोक्तयुक्तथोऽचुखरणीयाः । 

अव्यतिरिक्तधमंवादिनस्तु-अभ्यतिरिक्तामाश्रयात्सङ्कुयां मन्यन्ते 
समवायेन तिरोहितमेदत्वाद्, व्यतिरेकानवधारणाच्चेदं मतम्, 
अत्रापि तदशिता युक्तयो वाच्याः, तथा द्यत्यन्तमेदे तद्िशिष्प्र- 
व्ययानुदय इति काट्पनिक एव भेद् इति मन्यन्ते ॥ १ ॥ 

अस्माकं तु शब्दप्रमाणकानां पदाथंविचारानादराद्यथायथं पद्।- ¦ 
थंकल्यना तैधथिकेः कृता, तामाधिव्य क्षणाङ्काः पदार्था व्थवस्थाप्या- 
इत्याह-- | | 

स धर्मो व्यतिरिक्तो बा तषामात्मेव बा तथा। | 
भेदहेतुस्वमाश्रत्यं सङ्ख्येति व्यपादैश्यते । २ ॥ 

सद्कयाखक्षणो धर्मस्तेषां सच्वभूतानां सद्कयेयानामात्ेवामिन्न- 
एव वाऽस्तु तेभ्यो व्यतिरिक्तो वाऽस्तु किमनेन निष्प्रयोजनेनास्माभि- 
विचारेण, शब्दा्थ॑स्येह विचारथितं प्रकमात् शब्दाच्चेको द्वौ बहव. 
इत्यादिमेदे व्यवहारटेतुः कशिद्धर्मोऽवधायते, न हि पदा्थमा्ादनु- 

पःधेरेष व्यवहारो घटते, सच धमः सञ्चर इति सङ्ष्येव्यन्वर्थेन | 
नाम्ना व्यवदधियते ॥ २॥ | 

यदि द्रव्योश्रया सद्भय। कथं गुणादीनां तन्निमित्तो व्यवहार | 
इत्याक्चङ्याद- | 

समवेता परिच्छदे क चिदन्यत्र सा स्थिता) 

प्रकर्पयति भावानां सङ्ख्यामेदं तथाऽऽत्मनः ॥ ३॥ 

या दरभ्ये परिच्छेये मेददेतः सङ्ष्या सा तत्रेव समवेता प 
त्वाद्,यां तु गुणादीनां परिच्छेदिका सा तेभ्योऽन्यत्र द्रव्येऽपि 

स्थिता तभ्रैव तस्य सपवायात् स्वनिमित्तं व्यवहारं प्रवर्तयति, ड 
नोऽपि च सङ्ख्या द्रभ्येऽपि रिथता भेदं व्यवहारयति, तद्यथा -दातं~ 
शते शतानीव्यादि, न दि शतसलङ्ल्यायामेकत्व दवित्वबहुत्वानि सम~ 
चेतानि , विरोधादद्रञ्यत्वान्निगुंणत्वाच्च, एवं द्रभ्यगता सङः 

रूपादिषु समारोप्यत इति चतुर्विंशतिंणा इति अयवहारः 



तृतीयक।ण्ड एकादशः संख्या पपुश; । ३९७ 

तथेव पञ्च क्म॑जातयो द्वे सामान्ये तथा चत्वारोऽमावा इत्यादि, 
निरूपाख्यस्याभाषस्य वस्वुधर्मायोगादोपाधिको मेदनयवहारः 
एवं च गोणमुख्यमेदेन व्यवहारो पपत्तेस्तावन्माच्रस्य चेहोपयोगात् 
तेर्धिकपरिकदिषपितप्रक्रियाऽनादरेण मेदगणनमाच्रलक्षणा सङव्या स- 
चञ्च विशेषणं वण्यते ॥ ३ ॥ 

दरभ्यखमवायेऽपि गुणादिषु सङ्ल्याया मेदव्यवहारनिमित्तत्वे 
द्रशान्तमाह- 

परसवे चापरत्वे च मेदे तरपा श्रुतिय॑धा | 
सङ्ख्याशब्दाभिधेयतवं भदहेतोस्तथा गुणे ॥ ४ ॥ 

इह देशखम्बद्धपरत्वापरत्वलक्षणो गुणावपेश्चावद्धिप्रभावितौ 
द्रव्ये समवेतावुत्पायेते; ताभ्यां च द्रव्यं परमपरमिति व्यवहि- 
यते, तद्वदेव गुणादयोऽपि परापरशञ्दभ्याममिधीयन्ते, ततश्च 
यथाऽ गुणविषये भेदव्यवहारे तावेव द्रव्यगुणव्यापाराविति परो 

इपर इत्यभिन्नमभिधानं तथा मेदरेतोद्रव्यसमवेताया पव सड- 

ख्याया गुणादिविषयेऽपि तथेवेकादिङाब्देन व्यवहारो न त्वपरा 
गुणाद्ावेकत्वादिसङ्ख्य। विद्यत इत्यथः ॥ ४ ॥ 

देशेन खम्बन्धः साक्षाद् द्रव्यस्येवेति तन्नित्रित्तयोः परत्वापर- 
्वयोद्र॑व्य एव॒ समवायो निश्चित इति द्र ्न्ततोपपत्तिः, कि बहुना 
स्व श्रयधमणाश्चितानां व्यवहारस्सवच् दरष् इत्याट- 

अस्वतन्त्र स्वतन्त्रं परधम। यथा गुणे | 

अभेदे मेद्यभावाऽपि द्रव्यधमेस्तथा गुणे ॥ ^ ॥ 

याश्रये नित्यपरतन्े गुणे परस्य रूपमिति द्रव्यध्म॑स्वात- 

। यथां व्यपदिश्यते तथा सङ्ख्यया व्यवच्छेत्तमनरट्ऽपि तदव 

यत्वं स्वातन्त्याविनामावी दव्यधर्भो योज्यते, परस्य रूपमेक- 

ज्ीणीत्यादि, अयमन्न मावः--इह यदा शुक्छः पट इत्यादि 
व्योपसजंनभावमापन्नो गुणो ऽभिधीयते तदाऽसौ दनव्यसा पानाधि- 
रण्याद्धमेण समन्वयं क्षहत एवः द्रव्यान्निष्ष्य तु परस्य शुक्ल- 
दचभिधाने स्वातन््यमाद्मीयं दव्यरूपेऽसम्भवीति स्वाश्रयाया- 

' तच्यवस्थापनोयं, तदेव च दाञदशक्त्याऽचुवतंते॥ ५॥ 



१९८ सरीके वाक्यपदीये 

तथा हि-- 

स्वबुद्ध्या तमपोदधरत्य छोकोऽप्यागमपाश्रितेः | 
स्वधर्मादन्पधमेण व्याचष्टे प्रतिपत्तये ॥ ६॥ | 

न केवरं वेशेषिको गुणस्य द्रव्यधमण व्यवहारं वणयति, यावद् 
द्रव्यादन्यो द्रभ्ये समवेतो गुण इत्येवंभूतं वेशेषिकागममनुवतमानो 
रोकोऽपि, तस्मात् द्रन्थादपोद्धारवुच्य। तं गुणं भिन्नं स्वतन्त्रं निधि-. 
त्य द्रव्यधममंण सङ्ख्यावच्वादिना गुणविटक्चणेन परं प्रतिपादयति, 
शब्दशक्तिमनुखत्य, तद्यथा-पटस्ये रमेकं चित्रं रूपं, तदभावपक्षे तु 
प्रत्यवथवमनेकं सिन्नरू गमेव रूपमित्यवथविनि बहनि रूपाणि ॥६। 

यदिवा शब्देन संखगिघराच्छुरितस्य वस्तुनोऽभिधाने दन्य. | 
गुणादयस्त्न समाना इत्याह- 

पराोपक्ारतरवानां स्त्रातन्त्पणाभिधायकः । 
शब्दरम्सवेपदार्थानां स्वधरमाद्विमङृष्यते ॥ ७ ॥ | 

परेणान्येन ध्मंगोपक्रियमाणपवच्छिदययमानं तसं स्वरूपं येषां- 
ते परोपहितोपकाराः पदाथाः शञ्देनाभिधोयन्त इति यवहारे सवा 
थानां द्रञ्थगुगादीनामनु बाधिस्वरूपं शब्देन स्प्रश्यते, न हि संस- 
गिधमंविविक्ता निजेन शुद्धेन वास्तवेन रूपेग व्यवहारमवतरन्त्य-. 
थाः, तथा च द्रेवयवद् गुणोऽपि घटस्य रूपमिति स्वान्तन््येणाभि- 
धीयमानः सङ्ल्याऽऽदिकृतोपकार एवाभिधीयते, शब्दो हि न गुणा- 
नामेवापि तु द्रव्याणामप्यपरोपाधिकेन रूपेणो पखक्षितानां स्वधमां 
द्वा चकत्वाद्विप्रकृष्यते दूरीभवति सामान्याययसंस्पृष्रे तस्य सम्बन्धव्यु- 
त्पत्तेः कतुमशक्यत्वादिति ॥ ७ ॥ 

स्वंत्र शब्दः परोपदशितविषय एवमर्थोऽपि परोपकासयदितवि- 
षंय एवेत्यञ्च द्र श्मन्तमाद-- 

यथेव्रापिषयं ज्ञानं न फिञ्िदवम।सते । 
तथा मावोऽप्यमंस्पृष्टो न कचिदुपरभ्यते ॥ ८ ॥ 

ज्ञानं बोधमजरस्वभावं नियमेन व्यवहार्योग्यं विषयपारतन््यौ- 

त्तत्ृतोपरागविवेकेन शश्च्यवहारं यथा, एवं ज्ञेयमपि संस्पृ 

# 
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क 



ततीयकराण्डे एकादश्ञः संख्यासमरुदशः ३९९ 

र्मोपरागरदितं वस्त॒माऽरूपतयाऽपि ज्ञेयतामभिधेयतां च नासाद् 
पतीत्यत्न परोपकारतन्तरमेवेतत् ॥ <॥ 

यदेवमिदं सामान्यं भिन्नेस्वभिन्नाभिधायिप्रत्ययनिमित्तम् , अयं. 
वशेषो व्या चन्तिप्रत्ययदेतरित्येवं द्रव्यसंसगंविविक्तः कथं व्यवहार 
ध्सामान्यादिष्वपरोपाधेस्तस्याभावादित्याशङ्क्याह-- 

, भेदेन तु सपाख्यानं यद्लोको ऽप्यनुवतेते । 
आगमाच्छास्नप्दशो व्यवहारः स वण्यते ॥ ९॥ 

सामान्यविरोषाभ्यां द्रव्येष्वभिन्नमिन्नप्रत्ययाविति विप्रर्ष्रस्वभावा- 
नामुपाधीनां नित्यपरतन््ाणामपि भेदेन स्वतन्त्रतया प्रतिपादनं शाखे 
तावद पोद्धाराश्रयेण युक्तं; खोकोऽपि शाख्रवासनयां तदजुगच्छतीति 
वैशेषिकागमाजुसारेणायं व्यवहारो रोकिकैः प्रतन्यते ॥ ९॥ 
तथा च प्रसिद्धेर्रापि संसगिधमपरिकल्पना न्याय्येत्याह- 

क्वेः भ 0 ०५ © बुद्धा स्थितेषु तेष्वेवमध्यारोयो न दुकभः । 
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परधमेस्य न ह्यत्र सदसे प्रयोजकम् ॥ १० ॥ 
यान्निष्ृष्या पोद्धारवुद्ध्येवं मेदेन सामान्यादिषु संमाच्या- 

निबन्धनधमेस्य स्वांतन्त्यविषयस्योपाधिमत्वस्याध्यारोपो न दुल- 
रः, बुद्धय सवंनापरप्रत्यवमशयोग्यताऽऽपादनादुपाधिमद्रपताया 
~ न्याय्यत्वादु, अध्यारोपे च वास्तवे सच्वासच्े न 
जके येनोपाधिभूते वस्तुनि सति सामान्ये विशेषे च स्वातन्त्था- 
त्कथमुपाधियोगोऽयं कल्प्यत इति चोद्येत, अत्थन्ताविद्यमानेऽ- 

वे हि बहिरथं बुद्धया समावेशो द्रश्यते-समुद्रः कुरिडकेति, 
7 कथं चिद्रहिस्सच्वे ध्ममांत्नारोपो न विरुध्यते, अतं एवाच्रा- 

त्वमपि यावन्नाध्यारोप उपयुज्यते सत्वेऽप्यसच्वारोपादपुज्रो- 
यमित्यतिशयख्यापनाथमन्न सखमष्यप्रयोजकमित्युक्तम् ॥ १०॥ 

तश्च स्वातन्त्येणाध्यारोपस्ततः- 

सापान्येष्वपि सापान्यं व्रिरेषेषु विशिष्टता । 
सह्ुग्यासु सहया लिङ्गषु लिङ्गमेव प्रकल्पते ॥ १९ ॥ 

गोत्वादिसामान्यमेदेषु बुद्यवसितेष्वन्वयिरूपपरिकल्पनायां सा. 



०० सरीके बाक्यपदीये 

मान्यान्तस्योगोऽचोपि कल्प्यते द्रध्यायमाणाया बुद्धा निर 
पणाद् , पवं विशेषेषु तथेव बुद्धा वां द्रव्यायमाणेष्ववसितेषु वि 
शेषो विशेष इत्यमिन्नामिधानप्रत्ययदेतुः सामान्यं परस्परव्यावर 
त्तप्रतमरयहेतुश्च विशेषो युज्यते द्रव्यवदुपाधिपच्वनावसायात् , शता 
दिसङ्ख्यायां च दातं शते शतानीध्यादिप्रातिपदिकेन द्व्यायमा 
णायामभिधीयमानायामन्या सङ्ख्या द्रव्यधमं ` पएवांरोप्यते, स््रीत्वा 
दिषु च लिङ्खषु तथेव द्व्यायमाणेषु शब्देनाभिदहितेषु द्रव्यधमलि, 
ङ्गन्तरयोगः पुमान् पोँस्नं पुंस्त्वमिति गागग्ययणी कारीषगन्ध्येति 
च स्त्रीत्वेऽपि स्रीत्वाश्रयो द्वितीयः स्रीपषत्ययः, तथा च भाष्यकारः 
'“भावोऽपि भावेन युञ्यते स्त्वं सत्रीत्वेने'त्याह ॥ ६१ ॥ 

तदेवं प्रासङ्किकमसिधाय प्रकृतं निगमयति- 
छ [षष # [1 । च [रे 

अता द्रव्याश्रितां सङ्ख्या पराहुस्समगेवादिनः । 

भेदाभेदव्यतीतषु मेदाभेदविधायिनाम् ॥ १२॥ 

यतो द्रव्यगतयेव संङ्व्ययोक्तेन न्यायेन गुणादीनामपि तिः 
. मित्तो व्यवहारः सिध्यत्यतो ध्पाणां संसगमेकन्च द्रव्येऽभ्युपयन्तिं 
ये काणादास्ते द्व्यसमवेतामेव सङ्ल्यां ब्रवते, निरूपाधिषु मेदामे 
देऽ्यतिक्रान्तेषु द्रव्येषु गुणादिषु च मेदाभेदप्रत्ययनिमित्तभू तामेकस्व- 
सं व्याममेदप्रत्ययनिभमित्तं द्ित्वादिकां मेद्प्रव्ययनिपित्तमित्यथंः ॥१३॥ 

यदि स्वयं सेदामेदव्यतीताः पदार्थाः कथं तेभ्योऽन्या सङ्ख्य 
तांस्तथा व्यवहारयेदिव्यत आह-- | 

आत्पान्तराणां येन(्मा तद्रूपं तूषलक््यते । 

अतद्रपेण ससगोस्सा निमिन्तस्वरूपता ॥ १३ ॥ 
इह परस्परविविक्ताः पदाथा द्रव्यादयो यथालक्षणं प्रमाणेन 

प्रतीतास्तच्र चान्येषामपि दव्याणामतद्रपेण गुणादिना येन > ~ 
समवायाख्यात् संबन्धाद् रूप ईव-गुणादिरूप इवात्पा रक्ष्यते स 
वायेन भेदतिरोधानात् स्वाभासमान्नं परनिमित्तस्य 8 
पता तस्येव रूपं स्वभावोऽस्येति तत्स्वभावता न तु परमाथतो 
त्स्वभावत्वमेव यथायथं स्वप्रमाणतो भिन्नत्वावेदनादिति परं 
पधानेन व्यवहारेऽपि न पदाथारस्ङ्कीयंन्त इत्यथः ॥ १३॥ _ ` 

५ 

[१ , # व पवाक ~ ॐ # मैः 
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कथं न स ङ्ीय॑न्ते ? यावता तथेव सवदे षामाभास इत्याशङ्क्य 
कायभेदाह् भेदमाह- 

सेखषटष्वपि निभागमूतेष्वथक्रिया यथा | 
स्वादिषु च पात्रा सवास्वेवे प्रतीयत ॥ १४॥ 

पृथिव्यादिषु भूतेष्वपुथग्नावेन संगं प्राक्षु प्रतिष्ठासङ्ग्रहपक्ति- 
दयृहावकाशादान खक्षणाऽथक्रिया यथा प्रत्येकं भिन्ना सत्वरजस्त. 
मोकश्चणेषु च सवं भावेप्वपि निभ॑क्तेषु प्रकाशप्रच्त्तिनियमलक्षणाऽथं- 
क्रिया विलक्षणा; तथा द्रव्यगुणक्र्म॑सामान्यविशेषटश्चणास्वपि मान्ना 
स्वन्योन्यसाह चयेंणापि नि्भ॑क्ताखु वस्तुभागरूपास्ववस्थितासु भि 
न्नेवाथक्रियाः, तथा हि-द्रव्यं गुणानामाश्रयभावेनार्थक्रियाकारि 
गुणास्तु द्रव्यस्य स्वरूपसमपंणेन यथायथसुपयोगिनः, एवं शेषेष्वपि 
यथायोगं वाच्यमिति निमित्तिनोरथंक्रियामेदाद् मेदसिद्धिः स्वरूप. 
संदेदेऽपि, गतमेतद् ॥ १४॥ 

इदानीं संख्या स्वरूपेण परीश्ष्यते-तच्न द्विःवादिका संख्या; पक- 
त्वादन्याऽनन्या वा; अन्यत्वे द्वित्वादीनामेकत्व'पेश्ोत्पत्तिन स्याद्, 
अनन्यत्वेऽपि तु मेदो निनिंबन्धन इत्यत आह-- 

[क क, 9 क 9 अ ५ 

दूत्वाद् यातरकत्व भद्स्तित्पूतरका यतः । 

विना तेन न सङ्ख्यानापन्यासामस्ति सम्भवः ॥ २५ ॥ 
तेनेकः्बेन विनऽन्यासां दविः्वादीनां सङ्ख्यानां यतस्सम्भव- 
ध ततो द्वित्वादीनामेकत्वं योनिः कारणचनिति तदपे 
कष्य दित्वादयत्पत्तिनं त॒ तदभिन्ना द्वित्वादिकास्सङ्ख्याः, कथं तेन 
विनाऽन्यासामसस्भव इत्य युक्तिः-“मेदास्तत्पू वका यतः इति अभेद 
पूवका भेदा इति सहजमेकत्वं भावानामाद्यं, द्वित्वादयस्तु तत्पूवकाः 
पदार्थान्तर लन्निधो जायन्त इति दरम ॥ १५ ॥ 

तथा हि- 
>. ५ 

एकत्व बु। दरस हितं नामत्त देखजन्मान । 

एकत्बाम्यां समुत्पन्नपव बा तत्प्रत।यते॥ २६॥ 

` प्रथममिन्द्रियसंयुक्तयोद्धंयोद्रव्ययोरेकत्वे समवेते तदाश्रितं यत्सा- 
५ ४ षि > 



४०२ सटीके वाक्यपदीये 

मान्यं तत्संयुक्तसमवेतसमवायादिन्द्रियाथंसन्निकषात्प्रतीयते ततस्त- 
द्विरोषणावच््छिन्नयोरेकत्वगुणयोज्ञानं तदपेक्ते ते एकत्वे स्वाश्रय 

द्रव्यसमवेते दित्वं जनयतो द्रव्ये, तथा हि-द्रव्यं समवायि, पकस्वंगु- 

णावसमवायिकारणं का्येका्थसमवायलश्चषणया ठकध्व्यां प्रत्यासत्या, 
अपेश्चावुद्धिनिमित्तकारणं, न ह्यपश्यत एकत्वे द्वित्ववुद्धिरित्यन्वयन्य 
तिरेक।भ्यां बुद्धेः कारणत्वनिश्चयः, समवायित्वं च द्रव्यस्यैव प्रत्यास 

स्यभावाच्चासमवायित्वमपि नास्तीति निमित्तकारणं बुद्धिरवस्थाप्यते 

समवाय्यसमवायिव्यतिरिक्तं हि कारणं सामान्यसमास्ययो निमित्त 

मि्युच्यते, तदेवं कारणत्रितयाज्ञाते दित्वे प्रथमं तत्सामान्यज्ञानं- 
ततस्तदगुणन्ञानं ततस्तद्धिशिष्रे दे द्रव्ये इति ज्ञानमिति काणादादयः, 
नांग्रहीतविरोषणा हि विशेष्यवुद्धिरिति तेषामाम्नायः। ` 

` अन्ये त्वेकत्ववुद्धया द्ित्वपरिच्छेद एवान्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यापा- 
रावधारणादेकत्वे बुद्धिनिरपेक्षे एव द्वित्वं जनयतः, तथा च ज्ञानमे 
कत्ववुदधिपूंकं गरद्यत इति मन्यन्ते, प्रक्रियामेदोऽत्र अन्धगोरवमयान्न ` 
प्रदश्यंते प्रथमकारड एव तु कथितः ॥ १६ ॥ 
दित्वस्वरूपेऽपि मतभेद इत्योह- 

एकत्वयुदायो बा सापेक्षे वा परथक्पुथक् । 
एकतरे द्वित्व पिस्येवं तयो द्विवचनं भवेत् ॥ १७ ॥ 

एक्वाभ्यां नापूवं द्वित्वं गद ते; अपि तु तयोस्समुदायो वनयू- 
थवदवयवाभिन्नो द्वित्वं; तथाऽक्यवाश्रयस्तत्न भिन्नाकारावभासः स- ` 
ङघाश्रयश्चेकाकारावभासः प्रत्यय उपपद्यते, वक्चसमुदायश्च यथा ` 
वनमित्यनेन विलक्षणेन शब्देनोच्यते तथेकत्वसम्ुदाथोऽपि दत्व. . 
मिति, एवं समुदायप्राधान्यं, यदा त्ववयव॑पराधान्यविवक्षा तदेकत्वे . 
पव परस्पर पेश्चे द्वित्वमिति व्यवहियते नातोऽन्यः कश्चिद् गुण इति 
दशंनद्वय मव्यतिरेकपश्चे, अञ्च च पक्षे तयोरेकत्वयोद्धिवचनं भवेद् अ. 
वयवप्राघधान्याह्, एकव चनं त्वेकाकारावभासपू वंक द्ित्वमिति दरश्य- । 
तदति नेष पक्षो न्याय्य इत्यथः, तथा हि-द्ये कयोरिति दत्वं दित्वे वि. ` 

धीयमानं दित्वस्येकत्वाभ्यामष्यतिरेकादेकत्वयोरेव तत्स्यात् तथा च. 
व्येकयोरित्यत्रेकत्वत्रयस्य इन्द्विषयत्वाद् बहुवचनं स्यादिति भावः, | 
तस्मादेकाक।राव भासप्रत्यथावषयमेकत्वाभ्यां जनितमन्यदेव दित्व- | 

८: क 
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मिस्येव न्याय्यम् , एवं जित्वादथोऽपि दशसङ्व्यापयंयसाना वेदित. 
विश्षत्यादिसङ्ख्यायां तु विचारो भविष्यति ॥ {७ ॥ 

नन्वेवं द्ित्वबहुत्वारेः सङ्व्यामेदस्येकत्वात् कथं द्रयोद्धिवचनं 
बहुषु बहुवचनमिति व्यवहार इत्यत आह-- 

एक।ऽपि गुणमेदेन सद्ग भेदं प्रकसषयेत् । 
आश्रयाश्रयिभेदो हि तदाश्रयनिबन्धनः ॥ १८ ॥ 

द्वित्वबहत्वादिलक्चणस्सङ्कः समुदायो व्यतिरिक्तः कल्पितो वेति 
दवेत, तज्ोत्पत्तिपक्षे जन्यपरवशत्वाज्नका गुणाः, कद्पितपक्षे स्वव- 
यवाः समुदएयपारतन्त्याह् गुणाः, तेषां मेदेन द्वित्वबहुत्वादेर्भेदः स्वा. 
त्मनएकस्यापि, तथा च द्वयोबहुष्विति च व्यवहारोपपत्तिः, तस्मा- 
दाधाराधेधयो्यो मेदो मेदव्यवहारस्षछ तदाश्रयाश्रपेण संबन्धेन 
हेतुना भवति, तथा द्याध्रितस्य मेदेन क चिदाध्रयस्य मेदो व्यव- 
दियते, तद्यथा--पाटवस्य मेदेनेकोऽप्यथात्मा भवान् पटुरा- 
सीत् पटुतरश्चेषमोऽन्य एवास्ति संवृत्त इति भिन्नो व्यवदह्धियते; तथेहै 
कत्वानां तज्ञनकत्वेनाश्रोयमाणत्वादाश्रयाणां मेदे तदोधितं यज्ञन्यं - 
बहुत्वादि भेदेन व्यबहियत इत्यथः, द्य कयोरित्यत्र तु द्वित्वं स्वगते- 
नैवामेदेन निर्दिश्यते । 

तदेवं दशसङ्ल्यापयवसाना सङ्ख्या विचारिता, इदानीं विश्न 
सङ््ख्यामेदो विचायंते- 

तन्न चोत्पत्तिरकत्वेरपेश्चावुद्धिखहितेरिति समानं पूर्वेण, किन्तु 
तदभिधायी शब्दः सङ्ख्यासङ्व्येयोभयव चनो द्र श्यते-गवां विश 
तिविंशतिगाव इत्यादि; तत्र यदि प्रकृतमर्थनिदेदामनपेशष्य द्धो 
दशतो विशतिरिति स्वाथं निपातनं वण्यते तदा विशतिगवं- 
िशत्पूखोति समासो न स्याट्,द्योदहि दराद्र्गौ विशतिः जयो 
दशद्गांखिंशदिति सङ्व्येयेन सामानाधिकरण्याभाव एकवचन. 
च न स्याद्, विशतिरस्जिशदिति यथायथं वगमेदनिबन्धनस्य 
चनमेदस्य प्रसङ्गात् , तदुक्तं वात्तिके-“विशत्यादयो ददद 
त्स पासवचनाचु पपत्तिरि"ति दशवगाभिधायिनो द्विशब्दात् स्वार्थे 
तेप्रव्ययो द्विशब्दस्य च विन्भाव इती; समासो वचनं च न स्यादु, 

विंशतिरिति समालो भवत्येव, “क्रोराशतयोजनशतयोरि"- 
च ॥ 
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त्यादिज्ञापकाच्चा्र “गुणेन ने"ति निषेधो न भवति, यदि गुणामन्य. ' 
वस्थितत्वाद्विशत्यदीनां तत्स्थेगुं णेरिति प्रतिप्रसवस्समासस्य गुणे 
नेति निषिद्धस्य; अथ सङ्घ इत्यनुव्रत्तः परिमाणोपाधित्वाद् न 
परिमाणिनि सङ्घे प्रत्ययो द्वौ दशतौ परिमाणमस्य सङ्घस्य विश 
तिस्सङ्घ इति, तदा सङ्घस्ये कत्वादरेकव चनं सिध्यति समासानुप 
पत्तिस्तु तदवस्था विशतिर्गोसङ्घ इति चानिष्टः स्याद् विशको गो 
सङ्घ इति हीष्यते, तथा च वात्तिंकम्-“परिमाणिनि चेत्पुनः स्वार्थे 
परत्ययविधानःमिति दौ दशतो परिमाणं यस्य स गोसङ्घो विशतिरि 
व्यभिधीयते तत्र विशतिः परिमाणमस्य सङ्घस्येति सङ्धघान्तरस्थ 
परिमाणिनोऽसम्भवाद्धिश्शकस्सङघ इति सिद्धये “विदतिच्िशद्भ्यां- ` 
उबुनसंज्ञायामि"ति इबुनप्रत्ययः स्वाथे वक्तव्य इत्यथः, तथा "षष्ठीव . 
चनविधिश्चे"व्युक्तम् , इह सङ्घे परिमाणिनि विंशत्यादीनां केवलानां. 
प्रयोगो नेष्यते; भिन्नेषु तु दव्येषु परिमाणिषु प्रत्ययोत्पत्ता- ` 
वाश्रीयमाणायां विशतिशब्देन दव्याणामभिधानाद् व्यतिरेकाभा- 
वाह् गवां विहातिरिति षष्ठी न प्राप्तोति इव्यसामानाधिकरणयाद् 
वहु चनप्रसङ्च्च। 

तदेवं व्युत्पत्तिपक्षे दूषणान्यभिधायाव्युत्पत्तिपक्षं निर्दोषमा- 
धिव्यारम्भं प्रत्याख्यातुमाह-“अनारस्मो वा प्रातिपादिकविज्ञानाद्यथा 
सहस््रादिष्विः'ति वाशब्दस्तद्यथं सहस्रादिवदग्युत्पन्ना एव विशत्या- ` 
दयो ऽथंवदधा तुरितिरब्धप्रातिपदिकसंज्ञा अथवत्सूत्रेणानुज्ातसाधि- , 
मानस्सङ्व्यायां सङव्येये च प्रयोगसेदेनाश्चादिपदवदनेकाथंतया 
स्वभावतो वतमाना निरूढ शग्दत्वीच नियतलिङ्लङ्ख्याः, यथाऽऽपो- 
दारा इत्यथः ॥ १८ ॥ | 

पवं वात्तिककारोणाभिहिते भ।ष्यकारो व्युत्पत्तिपक्ष समथंयते. 
घे परिमाणिनि प्रत्ययो निपात्यते सङ्घश्च समुदायोऽत्र सामा. 

येन गृहते न तु प्राणिसपरूह एव तेन ब्रक्षांणां विशतिरित्यपि 1 
तत्र स्वाथं प्रत्ययविधानस्य परिदारभाष्यं “संहनने वत्तः संहनने 

वत्तिंष्यत”' इति, एतद् व्याचष्े- 

सङ्ख्येयसद्सङ्ख्यानषङ्स्स ङरधाति कथ्यत । 
विशरयादिषु साऽऽन्यस्य दरनपङ्गस्य भेदिका ॥ १९॥ 



तृतीयकाण्ड एकादशः संख्या मुदेशः । ४०५ 

अयथपथः-गवादीनां सङ्ख्येयानामेकस्सङ्घो द्रव्यसङ्घ- 
उच्यते तयोद्ध योद्रव्यसङ्घयो ्विंहातिशब्दो निपात्यते, स च सङ्ख्या- 
नसङ्ख उच्यते, दशद्वगयोः सङ्ख्यानयोः समुदायस्स च वि्तिशब्द 
वाच्य इति सा विशतिशब्द वाच्याःऽन्या सङ्ख्या ऽन्यस्य गवादिद्रव्यस- 
ङधस्य भेदिका परिमाणो पाधिविशेषणमिति तस्मात्संख्यानसङ्कवच- 
नाद्विङति शब्दाद् गवादिसङ्गपरिमाणिनि डवुन्प्रत्ययो मवति विशको 
गोसङ्घ इत्यादि, तथा च द् शतोस्संहनने सङ्घे चत्तो विशतिशब्दो 
गवादिद्रव्यसङ्घे परिमाणिनि वत्तिष्यते पराथं।मिधानं चत्तिरिति 
प्रत्थयमुत्पादयिष्यतीति भाष्याथंः, द्रव्याणां द्रभ्यसङ्घस्य दशतां- 
दशसङ्घस्य च पारमार्थिको मेदो नास्ति बुद्धया ऽसौ परिकल्प्यते, व्य- 
वस्थापिताथंनिबन्धनाश्च शब्दो बुद्धिमेवार्थाकारामुपज्ञनयन्तोऽस- 
त्यपि वास्तवे भेदे मेदमवगमयन्ति, निपातनसामर््याच्च विशिष्टे दा- 
शाते सङ्घे बतन्तेऽमी शब्दाः, तथा चोक्तं गुरुभिः- 

“देविनः परिमाणाख्याद् दशदथःत्तदित्यतः। 
शातिरस्येति सङ्घाते दाशाते तु निपातनाद्” ॥ शति 

अस्याथंः-द्वेरिति दविशद्वादु विनईति विभाविनो विाब्दादेशा- 
दित्यथंः, स्थान्यादेशयोद्यमेदविवश्चया द्विशञ्द एव विनशब्द उक्तः, प- 
रिमाणाख्यादिति परिमाणोपाधिकात् सङ्ख्याशब्दो हि सङ्व्येयाभिं 
धायी न परिमाणाभिधायी परिमाणोपाधिस्तु भवत्येव, यद्वाद्ो दश 
तो परिमाणमस्येति दशदर्थाद् द शद्रगं संख्येय व्र्तरित्यर्थः, तद्विति परथ. 
मासम्थांच्छतिप्रत्ययो मवति, अस्येति परिमाणवव्यथंः, तदित्यभिधेये 
सङ्घे गवां सङ्घस्य दाशतस्य च परिमाणित्वाविशेपाद् दाशत एव 
सङ्घे प्रत्ययो निपातनसामथ्यात्, तथा च धमंमात्रवचनाः शुङ्कादि 
बहु गुणसामानाधिकरण्येनापि कदा चित्प्युञ्यन्ते मेदोपचाराड् विश- 
तिगचः कुण्डानि ब्राह्य गा इति आवि लिङ्क ङ्ख्यत्वाचान्यलि ङ्संख्ये 
च, सङ्ख्येये सामानाधिकरण्याभावविरोधः समासश्चोपपन्नः, अत- 
घव विशतिगवं ्रिशत्पलीति, विरातिखजङ्व्या हि समुदितद्रन्य- 
समवायिनी न तु भ्रत्येकं शु ्ादिवत्परिखमाप्ेति द्रव्यगतलिङ्खङ्ख्ये 
नाचुवतंते, पञ्चादयस्तु नित्यं संख्येयव चना इति तत्र लिङ्कसंख्याऽभि 
धायिनो युक्ताः, यदा तु गुणगुणिनोभेदेन व्यवहारस्तदा षष्ठी सिद्धा 
गवां विश्तिरिति। 4 | 

“5 
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४०६ सटीके वाक्यपदीये 

ननु दाशतसङ्घो विशतिशब्दवाच्यस्तस्य च संख्यायां गुणी 
भावादिनं भवति दशतो हि तस्य गुणिनो तत्कथं गोभिस्स विशे 
ष्यते ? उच्यते-गवां दशतोश्च ताच्विकमेदाभावाद् गावोऽपि गुणिन- 
स्तत्र दशतोव्यभिच।रभावाद्विशतिनं विशेष्यते दशतो्विंशतिरिति 
न हि भवति कृष्णस्य क्ण्यंमिति; अपितु काकस्य काष्ण्यंमिति 
एवमव्यमिचासाद्तोर्विशेष्यतेऽश्वभ्य।व्रत्तये विशतिसङ्ूख्यया गवां विं 
शतिरिति, दाशतसङ्घरूपायाश्च विहते: पारभ्पर्येण गावः सम्बन्धि- 
नो भवन्त्येव भारानयने द्रव्यानयनाय गोविशतिमानयेत्युक्तं गाव 
आनीयन्ते ॥ १९ ॥ 

तदेवं व्युत्पर्तिपश्चस्समथितः सहखादयस्तु पृषोदरादित्वादनु 
ज्ञातसाधिपानोऽनयेव दिशा तेऽपि व्युत्पाद्याः; उपलक्षणत्वाद् 
विदाव्यादीनामेकविशतिरेकच्चिशदिव्यादयोऽपि संख्याशब्दा एव न 
हयत्रावथवौ संख्या चनो न समुदायो यतः- 

एकविंश तिसङ्ख्पायां सङ्ह्यान्तरसरूपयाः । 

एकष्यां बुद्धय नास्या भागयोरिव कखना ॥ २० ॥ 
एकादीनां दशादिभिद्न्द इति वचेद्धिशत्यादिषु वचनप्रसङ्गः इति 

चोद्यित्मा “सिद्धन्त्वधिकान्ता संख्या संख्यया समानाधिकर्णाधि- 
कारेऽधिकलो पश्चे"व्येकेनाधिका विशतिरेकविशतिरिति बाचिक्े त- 
त्ुरुषत्रत्तिमुक्त्वा स्वरदोषमुपेश्येकं च विरातिश्चेत्येकविशतिरिव्येव 
भाष्ये व्याख्यानमङ्कीकृतं, तथा चावयवो संख्या सखा न समुदाय इति ¦ 
च चनग्रसङ्गपरिहाराय कथ्यते, अवयवाथंपरिकद्पनया व्युत्पत्तिमा्र- ¦ 
मिद क्रियते न त्वन्नावयव एकसंख्या विशतिसंख्या वा परमार्थतः 
नरलिहवन्निरस्तावयवमागा ह्यन्येवेयं संख्या भिन्नवबुद्धिश्राद्या, न दहि 
पत्यवयवमावतते तत्र बुद्धिः, संख्यान्तरस्येवामेदेन परिच्छेराद् 
उपावपरिकट्यना तु विलक्षणा कञ्चित् किर नव द्वादश चेति सङ्कलय्य 
एकिशतिरित्यवति, अन्यो दश चेंकादश चेत्यादि, अन्यः पुनरेकश्च | 

संख्यायामियं कटपना यथा जातिविशेष प्रतिपसय य नर इति सिह. 
इति चांशापोद्धारः, न ह्यंशयोर् बुद्धिरावतंतेऽख 

भवतु संख्याद्रयारन्धेयं १६ 
क 
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ततीयकराण्डे एकादश्चः सख्यासथुदशः। ४०७ 

म्यया संख्ययेत्याशङ्घ शास्जकार्यानुपपत्तिप्रस ङ्ेनेतन्निवारयितुमाद- 
असङ्ख्यासमुद् यत्व त्सङ्ख्याकाय विधीयते । | 

` समूहत्वे तु तन्न स्यात् साङ्गादिसमुदायवत् ॥ २१॥ 
कि निरस्तावयवविभागा सरूपावयवाऽखण्डश्रतिगोचरा दशादि 

दन्येव यतो भवतीयं संख्या ततस्संख्यायां विहितं काये प्रवतते एक- 
बशतिरधिकाऽस्मिज्डते एकविशं शतम् , एवमेकच्चिशं "“शदन्तवि शते. 
चे"ति डः, तत्र हि शदुग्रहणेऽन्तग्रहणम् प्रत्ययग्रहणे यस्मात तदादे 
्रकाथमित्युक्त्वा; अतिप्रसङनिवारणाय '“संख्याग्रहणं चे''त्युक्तम्, 
थाच शदन्तो विशत्यन्तश्च संख्यावाची गृह्यतेन त॒ गोर्चिशद् 
गविशतिरित्यादि, एकविशतितययिति संख्याकायंमवयविनि तयव् , 
कविरातितममेकविशमिति च पूरणे उट्, तत्र च “विशत्या 
ञ्य स्तमडन्यतरस्यामि?ति तमड , एकविरातिङृत्व इति “संख्याया 
कय ऽभ्याचरत्तिगणने कृत्वसुच्, एकविश्यतिर्दश्विद्यवानामिति 
संख्याया गुणस्य निमाने मयड्!' इति निमाने विद्यमानात् संख्या- 
ब्दाननिमेये मयर् , एकविशतिक इति परिमाणिनि “संख्याया- 
तिशदन्ताया' इति कन् ; त्यन्तशदन्तप्रतिषेध इति च, “संख्य 
इव्ययासन्ने,ति बहुबीहिरपि संख्याकायम् , अवयवसंख्याया- 

धां समूहरूपायामेकविशतिसंल्याकाय न स्यःत् , तद्यथा पाणि- 
देन ̀  स्वाङ्कसमु येन॒ भिन्नकायस्य स्वाङुन्तरस्यानारम्भात् 
शङ्गसमु रायो ऽस्वाङ्खमिति कल्याणपाणिपादेति स्वाङ्ादिति ङीष् न 
बति, जनपदाभ्यां > प 
पदश्रहणेन न गृह्यत इति जनपदलक्षणोऽञ् न भवति ५ 
7 इति भवाथ “ङद्धाच्छः एव भवति, एवमञ्न संख संख्याः ` 

रस्य भिन्नप्रदेशस्थ विलक्षणस्यानारम्मात् सभरहमा्ररूपत्वे सं. 
कार्यामाव इति संख्यान्तरमेकविशतिसंख्या यथा कथं चिदवय~ + 
¶रिकल्पनया व्युत्पाद्येति द्विव चनप्रङ्का भावः ॥ २६ ॥ 
४ ह कथं नह् ̀ समासः द्विदशा नदशा इत्यादौ दशसंख्थया 

[ द्या म्बध्यमाना कि सञ्चष्टइत्याद-- + 4. 
| सङ्ख्येयान्तरतन्त्रासु या सङ्ख्याघु प्रवतेते। = 
| आहतं सङ्ल्धर्या तां सङ्ख्यां तादश! विदुः ॥२२॥ 

क, 
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६०८ सटीके बाक्यपदौीय 

दिदशास्ज्रिदेशा इति सङ्ख्ययाऽव्ययासन्नेव्यादिना बहुच्रीहिरयं- 
समासः, तत्न संख्येवाद् द्यादिसंख्याविषयात् संख्येया1दन्यत्संख्येयं- 
परिच्छेद्य तन्त्रं यासां दशादिसङ्खव्यानां तासु सङ्ख्येयप्रधानासु 

दशादिसङ्व्यासु याऽन्या दिस्वादिका सङ्व्या प्रवतते संबन्धमचु 
भवति समासोथं तस्या दशादिसङ्ख्याय। आच्रत्तिः पुनः पुनः प्रचृत्ति 
दशादिसङ्ख्यापरिच्छेद्यो चा वगो दशावयवः सङ्ल्येयः परिच्छे 
इति तां द्वित्वादिकां सङ्ख्यां तादरशीमाच्त्तिवगंसङ्ख्येयप्रधानां विदुः 
जानन्ति शाब्दिकः किर, सङ्ल्या न परिच्छेद्यासाो हि ददाखु 
सङ्ख्येये गुणभूतेति न दित्वेन योगं भजते; अत एव सङ्ख्येया- ¦ 
र्तरतन्ास्वित्यनेनासंबन्धे देतुरुक्तः, दशसङ्ष्या सङ्ष्येयेनापि 
विरोधाद् द्वित्वेन न संबध्यते, न हि दहा द्वाविति युज्यते, तस्मादशस 
ङख्याया आचवृत्तिद्धित्वपरिच्छेदया द्विवारा हीयं दशश्ङ्ख्या द्ि्दरेति 
अत एवाभ्यां चृत्तिविषयः सुच्प्रत्ययो वाक्ये दशाबयवो वगः परि. 
च्छेयो द्वौ दशतावित्यसिति समन्वयः ॥ २२ ॥ | 

इत्येवं दशसङ्ख्या तत्सङ्ख्येया वा दश कथं द्विसङ्ख्यया न 

परिच्छेया इत्याशङ्क्च; व्यास्यातामेव युक्तिमुपन्यस्यति- 

न सङ्ख्याया न सङ्ख्यय द्रा दश्चत्यास्त सम्भवः। 

भदाभावान्न सङ्ख्याया विराधान्न तदाश्रय ॥ २३॥ 
--- च्छ्य -~ - च्ल 

दशखजङ्ब्या ताबत्सङ्ख्येयोपसजत्वान्नाहति द्वित्वसङ्ख्यासंबन्ध-. 
मेव्युक्तम् , उपखजंनत्वेऽपि च वुच्या परत्यवगश्य संबन्धे प्रधानेन स^ 
ङख्येयेन योगो भवेद् यद्यपसजंनमहत् संबन्धं; यावता दशसङ्व्याया- 

पकत्वाद् द्वित्वेनासम्बन्धः, तत्संख्येया अपि दश विरोधाड् दितेन 
नाबच्दद्यन्ते, न हि दश द्वौ भवन्तीव्युक्तमेव ॥ २३॥ ` 

उत्तरा हि सङ्ख्या पूवंसङ्ख्याङ्तं व्यपदेशं बाधते, तस्मात्- , 

सङ्ख्या यत द्श्चद्रगा दद्रदश्चाइात सङ्ख्यया । 

तद्रष वाऽप सङख्यय अशहात्तः पारभण्यतत ॥ > ५, ४ 

दशसङ्ख्यापरिच्छिन्न एको वगंस्तादरशमपरमाख्यातं दवित्वसुपादीः 
यते न दयो्द॑शद्वगंयो द्वित्वमजावेधयते, द्रौ दशतो द्विदशाः संबन्धान्यथा 
ऽनुपपच्या दशदाब्दोऽज वृत्तिविषये द शद्वगे वतेते,वगंश्च वम्यं मेदापन्नो- 
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विवक्ष्यत इत्यवयवगतसेदाश्रयं बहुवचनम् , वगंवाची चात्र डतिग्रत्ययो 
चृत्तावत पव दशदितिन प्रयुज्यते वगिप्राधान्यात् तद्रूपे दशस ङ्ख्य एव 
सङ्व्येये सति दशसङ्ल्याया आञत्तिः पुनः प्रवृत्तिर्वा भण्यते 
दित्वेने, द्वो वारौ द्विः; ददंश द्विदश, दशशब्दोऽत्र सङ्स्येयमेवाचष्र, 

 गुणभूतसङ्स्याद्वारेण तु द्वित्वेन युज्यते; दशसङ्स्येया दशसङ्ख्या 
तु गुणभूता बृत्तिद्रारेण द्वित्वसङ्व्यायोगमनु भवति, दशसङ्व्येयेषु 

दशत्वभावतमानं द्ित्वेन परिच्छिद्यते, तथा च संबःधसरम्बन्धात् 
सङ्ख्येयेषु दशस्वपि द्वित्व मन्वयीति तदाश्रयं बहुवचनं भवति, आच्र- 
त्िगणनविषयस्य च. सुचस्मासेन गताथंःवाल्प्रयोगो न भवति, 

तदुक्तं वात्तिके-'खुजमावोऽभिदितार्थत्वात् समासः इति, गत- 
मेतत् ॥ २४॥ 

“सङ्ख्याया अवथवे तयवि'तिः अत्र कस्मान्न मवति, बहवोऽव- 
यवा अस्यास्सङख्याया इतिः, माष्ये चोदिते ऽभिहि तम् “अवयवे या 
सङ्ष्येत्यु च्यते; न च क! चित्सङ्ख्याऽस्ति यस्या बहुराब्दो ऽवयव 
स्यादिति, । 

अयमर्थंः-(अवयवविधानेऽवयविनि प्रत्यय, इत्युक्तं, नच सा श 
ब्द वाच्या का चिद्धिशिष्टावयविनि सङ्ख्याऽस्ति, 

नु कथं नास्ति यावता प्रयुञ्यत एव वाक्ये बहवोऽवयवा 

अस्थास्सङ्ख्याया इत्याद - 
नु चेयपस्ति सङ्व्येत्येब्रेःति भाभ्यम् , अस्योत्तर-नेषा सङ्कय। 

किन्तहि संज्ञेषेति, एकत्वादिसङ्व्याविशेषाणामविशिष्ा संव्या 
 नामधेयमेतत्संज्ञेति; न त्वस्य वाच्यः कञ्चिदवयवी, ततश्च सङः 
च्यासामान्यनिवेशिनीयं प्रतिमेदमनुवतते संज्ञा, न च सामान्यविशे 

 षयोरवयवावथविभावः, कदटिपतत्वेऽपि चावयविनः कायमेदो रूप 
बैदः सखमाख्यासेदश्च सिद्यते, तद्यथा-वनादेविविक्तत्रक्चकार्यां- 
द्धि ससुदितवनकाय मन्य , अत पच रूपभेदः, समाख्या चच्रश्चा वन 

। मिति भिन्ना, इह ते परिच्छेदचश्चणं कायपेकत्वादिव्यतिर्किं सङः 
ख्याया नास्ति किञ्चित्, रूपमपि विविक्तमेकादिव्यतिरिक्तमवधायते 
शुक्लादिव्यतिरेकेणेव रूपस्य, समाख्या त्वथांभावादेव न भिन्ना, 
अपि तु सामान्यविशेषविषयगोचरेयं संज्ञा सङ्ख्येति, बहुत्वमपि चेवं- 
त्ित्वादीनां सामान्यमिति बहवो ऽवयवा अस्यां विशत विशतिवं- 

५२ 
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व्यप्यवयवावयविभावेन योगो न भवति; अपि तु सामान्यविशेष- ` 
[~ च (~ श~ । 

भावेनेव, तथाच यथा वहतं रूपमिति शुछ्कादिव्यतिरेकेण रूपा 

वयविनोऽभावान्न भवति; तथा बहुतयी विशतिख्िशदिव्यपि न 
भवति, न हि परिच्छिन्नरूपाया विशव्यादिसखड्ख्यायाः सामान्य 
रूपमनवधारितविशेषं बहुत्वमुपपद्यते विशेषणं, तदेतद्धाप्योपश्चिप्तम- 
चवदति- 

[ष 

सङ्ख्या नाप न सङ्ख्यास्ति सज्ञेषेति यथोच्यते, 

श्प न रूपपित्येवं सन्ना सा हि सितादिषु ॥ २५॥ 

खितपीतनीलादिवणव्यतिरेकेण यथा विखश्चषणकायंस्वभावं रूपं- 
नाम बणाँन्तरं नारित सितादिना रूपसामान्यनिपित्ता तु संज्ञा रूप- 
मिव्येषा; तथेकत्वादिसंज्ञामेदव्यवहारेण सङ्ख्यायामवयवी न विद्य 
तेऽन्या, समाख्यामात्रमेषा सवंषां सामन्यभू तमिच्युक्तोऽ थः ॥ २५॥ 

सामान्यसमाख्यात्वमेवोपपादयति-- 
(+ भ ® ४ 

षङ्ख्यात्वजातियागात्त सङ्ख्षा सङ्ख्येति कथयन । 
रूपरवज।तियोगाच्च रूपे रूपमिति स्पृतम् ॥ २६॥ 

जातिनिभित्तोऽयमुभयरूपोऽपि व्यपदेशो भाष्यकारेण स्प्रतो न 
उ्यतिरिक्तंथनिबन्धन इति बहुतयी सङ्ख्या बहुतयं रूपमिति प्रयोगा- 
भावः, न तहि भवति बहुतयं चित्रं रूपमिति ? भवति; चित्ररूपस्या 
वयविन एकत्वान्नीखाद्यवयवयोगो पपत्तेः, एकं चिं चेति चिच्रतर- 
मिति चेति मेदसंविद्ावेदिततच्वाः पदार्थाः प्रत्याख्यातुमशक्या एवा- 
वयविसामान्याद् , इत्यद्रयसिद्धावस्माभिविचारिता त्रन्थगौरव- 
भयान्नेह प्रतन्यन्ते तत एवावधार्यम् , तथा च चित्रमपि रूपमे. 

कमवयविसमवेतमित्यवयववबहुत्वेनावच्छेद महत्येव, किञ्चिच्च चित्र 
पीक्नीरखाख्यं च्यवययं क्रिचित्पुनःः सितरक्तपी तादिबहुविधावय 
वार्धमित्यस्ति साफस्यं विशेषणस्य, गतमदः ॥ २५ ॥ 

सङ्ख्याविषयमन्यद्विचायते- इह वहुषु बहुवचन॑पिश्त्यादिना 
सङ्ख्या विभक्तिवाच्या विहिता, तज स्वशाब्देनाभिहितायामस्यामेका- 
दिभ्यो वचनग्रहणात् प्रथमा तु भवति; द्वितीयादयस्तु कथं? तथा 
हि-कममदिष्वपि विपक्त्यथेष्ववश्चमेकत्वादयो निपित्तत्वेनोपादेया- 
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इत्युक्त.वात् कमण यदेकत्वमेकत्वावच्छिन्ने वा कमंणीत्याश्रयणाद 
नभिहितकमांदयाश्रयेप्वेकत्वादिषु विभक्तय इत्यभिहितविषये तदभाः 
वादेकं द्वो बहनीन्यादि कथमित्याशङ्क्याह - 

निपित्तमेकपमित्यन्न विभक्तया नाभिधीयते । 
॥ ` कः ^~ 0 ~+ 

तद्रतस्तु यदश्तर ।॥भक्तस्तत्र बतत ॥२६॥ 

प्रथमासाधारणमिदं प्रतिसमाधाने, तथा हि-प्रातिपदिकार्थसम. 
वेतायां सङ्ख्यायां प्रातिपदिकाथं वा सङ्ख्यासम्बन्धिनि पश्चान्तरा- 
श्रयेण प्रथमायां विीयमानायामेकादिशब्दस्य प्रत्रत्तिनितित्तमेक- 

~ "ता १ ^~ क [#उ (~ त्वादि न तयाऽभिधीयते, प्रातिपदिकेनेकादिश्देन तदभिधानात्, 
तद्वच्वप्रच्त्तिनिभित्तभूतेकत्व।दयवच्छिन्नस्य प्रातिपदिकार्थंस्य य 
दन्यदेकत्वादि तत्र॒ वाच्ये प्राधान्येन प्रर्व्यथविरोषणस्ेन वा 
विभक्तिः प्रथमा विधीयत इति प्रातिपदिकेन स्वनिमित्तभूतेकत्वाद्य- 
भिधानेऽपि तद्परेकत्वाद्यमिधानाय प्रवतत एव दक द्र बहव इति, 
एक शब्दस्योदाहरणाथत्वात् , 'तद्धतस्तु यदेकत्वमि'त्याद्-द्वित्वाद्यपि 
ग्रत इत्यादिशब्दविषयः, तथा विभक्तिग्रहणस्य द्धितीयाऽऽरिसा- 
धारणस्योपादानाह् द्वितीयाऽऽदयपि प्रातिपदिकेनाचुक्तमेकत्वादि कथय- 
तीव्युक्तं भवति; एवं दौ बहन्पश्येत्यादो, न ह्यन प्रातिपदिकेन कर्मा. 
दिगतमेकत्वादि स्प्रृशमिति तद्विषया द्वितीयाऽऽच्ा विभक्तयः ॥ २६॥ 

नु चात्र प्रकृति प्रत्ययवाच्यं सङ्ख्याद्वयमवधायं त इत्याह-- 

एकस्य भ्रचया दष्टः समूदहथ द्रयास्तथा । 

निमित्तञ्थतिरकेण सङ्ख्पाऽन्या भोका तत। ॥ २७ ॥ 
इदेकस्य तदपरेण समुच्चीय पानस्य प्रचयो द्रष्टः, तथा हि-सति 

प्रचयेऽन्यसाहमाव्ये द्ित्वादिखङ्व्या जायन्ते; द्वयोश्च समूहः 
समुदायो दषः, तद्यथा द्विवृ्न इत्यादो निवृत्तेऽपि द्विवचने इृत्ता- 
वखाववगभ्यतेऽन्तरङ्कः; ततः प्रचयसप्रूहद शनाह् रेतोः प्रातिपदिका- 
थंस्य यन्निमित्तमेकत्वायेकादि शब्दविषयं तद्यतिरिक्ताऽन्यां विभ 
क्तिवाच्येकत्वादिसखङ्ल्या विद्यते, बहूनामपि समूहो द्रष्ट इति 
योजनीयम् , बहुपु्र इत्यादो तदीयवि रेषावस्थापनेन प्रातिपदिका- 

` थस्य मेदिकाऽवच्छेदिका सङ्ग विभक्तिवाच्याऽनवधायव, तथा 
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हि प्रातिपदिकात् प्रचिताप्रचितसाधारणमेकत्वमवगम्यते, विभ. 
क्तस्तु .विशेषनिश्चयोऽथस्य परिसमाेरेक इत्यप्रचितमेकत्वमिति, 
एको द्धो बहव इत्यत्तमूहरूपता, यद्येवं प्रचितविषथ एकत्वे विभ- 
क्तिनं स्याद् , एकश्च एकश्चेति नेतन्न्याय्यम् , साधारण एकत्वे 
प्रातिपदिकवाच्ये विभक्तिविशेषं द्योतयतीव्युच्यते, तथा च विभ. 
क्त्या ऽज द्वित्वाद्यपजनदेत॒तामप्रतिपद्यमानं प्रचितमेवेकत्वमावेयते ` 
पश्चात्त पदां पयंवसिते चक्ाब्दः प्रचयं द्योतयति पदा्थंपृ एपातिनं 
नतु प्रातिपदिकाथगतम् , प्रातिपदिकाथप्रचयविवक्षायां हि सह 

विवक्षाविषय एकशब्दप्रयोग इति सङ्ख्याया अन्धपद्।थत्वादित्या- 
दिनेकशेषश्रव्याख्याने तत्समानाथद्यादिश्ब्दप्रयोगो दवित्वाद्यपजन.. 
नात् प्रातिपदिकाथप्रचयविषये समयाद्विभक्तिभविष्यति, यदि साम 
यिकनियोगतोऽन्यां अपि कस्मान्न भवन्ति कमादीनामभावादित्य- 
परम प्रतिविधानं भाष्य उक्तं तथा हि-न केवला प्रतिः प्रयो. 

तव्या नो विभक्तिरित्युपगतं भवति, स्वाभाविकत्वादर्थांभिधानस्य 
विभक्त्या सह प्रकृतिः स्वाधंमभिधत्त इत्ययमेव नियमपर वचनेन 
प्रतिपादयति ॥ २७ ॥ 

तदेतच्याचष्टे- 

तदेकमपि चैकत्वं विभक्तिश्रवणाहते | 
नोच्यते तेन शब्देन विभक्त्या तु सदहोच्पते ॥ २८ ॥ 

स्वाभाविकं सहाभिधानं यथायथं स्वंतरेव विभक्तिरभिधाने प्रति 
पाद्यते, वत्तौ त॒दुंका केवखेनाभिधानं ज्ञाप्यते; राक्तिविशेषो हि 
शब्दानां वृत्ताबुपज्ायत इति केवरस्याप्यभिधानं न विरुध्यते, एवं 
सम्बुद्धिलोपेऽपि केवछप्रयोगः स्वाभाविकः, अन्योऽप्यत्र परिहारो- 
ऽमिहितो भाष्ये-'लङ्ष्या नामेयं परप्रधानः सङ्ख्येयमनया विशे 

- ष्यं यदि चाच प्रथमान स्यात् सङ्व्येयमविशेषितं स्यादि'ति ॥२८॥ 

एतद्याचष्रे-- 

अन्वयव्यत्तिरेकां न यदि स्यद्रचनान्तरम् । 
स्यातापसति तस्मिश्च प्रङ्गत्यथा न कर्प्पते ॥ >९ ॥ 

चक्तः वृक्षौ व्रश्चा इत्यादौ प्रकृतिप्र्यययोरन्वयः्यतिरेको स्तः 



तृतीयकाण्ड एकादशः संख्यापमुदशः ०५ नि = 
# 

तथा चोक्त- 
द्रष्टा हय्यतिरेकेऽपि व्यतिरेको ऽन्वये सति 

इत्यादि, ततश्च 

“तन्न योऽन्वेति यं शब्दमथंस्तस्य भवत्यसौ 
इति मेदेनांपोद्धाराथंकल्पना युक्ता, इह त्वेकश्दादेकवचनमेव 

द्विशब्दाह् द्विवचनमेव बहुशाब्दाद्रहुवचनमेव न चचनान्तरमित्य- 
सति व्यतिरेकेऽन्वयस्यानिश्चयात् प्रकृत्यर्थो विवेकेन नावधायते; 
असति हि बचनान्तरेऽन्वयव्यतिरेको न स्त दत्येकादिदाब्दलक्चषणा- 
याः प्रकृतेरभिधेयं प्रत्ययाथंव्यतिरिक्तं न सम्भवत्यत्र यन संख्येयम- 
वच्िछिन्यासप्रकतिः केवर, तथा च व््ारावेकवचनादीनोमन्वयव्य- 
तिरेकोक्ताथनिधारणादिह तदभावे प्रकृतिप्रव्ययसमुदायवाच्योऽय. 
मथः; तेन सङ्व्येयो विशेष्यते संख्यालश्रणेन, तथा चानुक्ताथत्वादेव 
विभक्तिरञत्थुक्तं भवति, वृत्तो त्वेकस्या एव प्रकृतेरेका जात्याद्यपसजं 
नार्थो ऽवगम्यते, यथाऽन्याथं संमेदमापन्न इति विमक्तिश्चरिताथं- 

 स्वरान्निवतंते, यथा हि चत्तो विना चिभक्तिप्रत्ययं तद्थांवगति 
निराङ्लस्तिषठति सधोरमुवाचेत्यादौ; एवमत्र विभक्तिमन्तरेगा 
पि तत्सन्निधानद्र ष एकत्वाय्पस जंनार्थो ऽवगस्यत एव, तदेवं पूवत्र 
परिहारे प्रकत्यथायुवाद् कत्वमधिमतम् , सत्यपि प्रकृत्यथं यथायथं 
तद थानुवादकत्वेन वचनानामुक्तत्वाह्, इह तु साधार्गाथत्वमभि 
मतम् प्ररूतिप्रव्ययसमुदायवाच्येनाथंन संख्पेयविशेषणस्यःक्तल्वादि - 
ति परिहारयोभाष्यकारोक्तयो विशेषः, अन्यो ऽप्य भाष्ये परिहार उक्तः 

उभयवचना एपरेते द्रव्यं चेवाह्गुंणं च यत्स्थोऽसौ गुणस्तस्यानुक्ता 
ककत्वोदय इति प्रथमा भविष्यतीति ॥ २२॥ 

एतद्याचष्टे- 

एकत्वमेक इत्यत्र शुद्धद्रव्यविशषणगम् । 

सगुणस्तु प्रकृत्यां वि मक्तर्थन भिद्यते | ३० ॥ 

शुद्धस्य द्रघ्यस्य पूवं विशेषणं बुख्य। निज्ञतस्य॒विशेषणभावमा 
पर्नमेक इति प्रातिपदिकेनाभिधीयते, पक शब्दो द्येकत्वविशिष्यं दव्य- 

माह न सङ्ख्यानमान्रमपि विशत्यादिवद्; अत एवो पयव ब्रनस्वं 
विशिगरवचनत्वं विवर्धितं माष्ये नतु केवखगुणामिधान्ं शुद्कादिव- 



४१५८ सर्टाकं वाक्यपदौये । 

देषामुपपद्यते, यदि वा द्यं कयोरिति निदं शात् संख्यान मा्रवचनत्वम- 
पीत्युमयवचनतवं स्पष्टं, द्रव्यस्य कशब्दवाच्यस्य एकत्वविशिष्रस्य ` 
द्रव्यस्य विभक्तिव।च्येनेकत्वेन विशेषणात्सगुणः प्रातिपदिकार्थो वि- 
भक्त्यथं विशिष्टेऽवतिष्ठते; एकत्वविशिषरो ऽयमेकोऽर्थो न तु गुणान्त- 
रविशिष्ट ति प्रकृतिवाच्यमन्तर ङ्क विभक्तिवाच्यं तु वरिङ्कमिति, 

द्यादीनां च द्विपु्रादो वाद्यो भेदो निवत्तंतेः 
विमक्तिवाच्यो बाद्यं इति वक्ष्यति । । 

अन्ये तु-शुद्धं च द्रव्यविशेषणं चेति समाहाग्न्द्रं मत्वा स- 
ङ्ख्यानमा्रप्रधानं सङ्व्येयोधसजनं चेकं सङ्व्यासङ्ख्येयसामा- 
न्यरूपं प्रातिपदिकेनोच्यते सह गुणेन सङ्ल्यानेन यो वर्तते प्रा- 
तिपदिकाथंः स विभक्तिवाच्येन भिद्यतेऽवच्छिगनं प्रका्५त इति 
विभक्त्यन्तवाच्यं सङ्ख्येयं प्रतीयत इति व्याचक्चते । 

यरिमन्द्रव्ये स्थितो गुणः सङ्ख्यानं तस्यानुक्ता एकत्वादयो- 
दरभ्यावच्छेदकतया नोक्ता इति चाच्र माष्याथंः ॥ ३० ॥ 

नच विभक्त्यन्तेन सङ्ख्येयप्रतिपादनात् केवरस्य च प्रयोगाभा- 
वाद् गुणमाचघरत्तित्वं कथमेकादीनामवधायंत इत्याद - 

ग्रेकयोरिति निदे शात्सख्यापात्रेऽपि सम्भवः | 
एक।दीनां प्रसिद्धया तु सरूभैयाथेतव मुच्यते ॥ ३१॥ 

दुव्येकयोरिति द्विव चनेन निद् शाह् द्वित्वाद्यप पयते सङ्ख्येयाचच 
निष्कृष्टयोद्धि त्वेकतव्वयोरभिधाने युक्तमिदम् अन्यथा नित्यसरङव्येयप्रा 
धान्ये द्वावेकश्च जय इति बहुवचन् स्प्राद् आद शभ्वः सङ्ल्याः संख्येये 
वर्तन्त इति लोकिकं असिद्धिमाश्चिव्य भाप्यादेतयत्र नियोगतस्स 
ङल्या संख्येये वतत इति सं व्येयाख्यायित्वमरुच्यते, अयमच्राथंः संख्या. 
नमा खो किके प्रयोगे नैषां वृत्तिः, तथा हि -पदं प्रयुज्यते, विभक्त्यन्तं 
च पदं, विभक्तिश्च सङ्ब्यां प्रातिपदिकाथसमवेताम!दिति नियतं तत्र 
सरङ्ष्येय(वधारणं, शास्त्रे त्व गेद्ध।रबुद्य। सङ्द्य।नमाच्रत्र्तित्वाहू 

चत्तावसति विभक्तिप्रव्यये कथमुपपद्यत इति ॥ ३९ ॥ 

इति भूतिराजतनयहेराराजक्ृते प्रकीणेप्रकाशे सङ्कय।मुद्देशं एकदशः ॥ 



दादश उपग्रहसमुदेशः। 

इदानीमास्याताथसमुपत्रहं विचारयितुं स्वरूपमस्या्खो कत्वात् 
प्रदशयति-- 

य आरमनेषदाद्धदः क विदथस्य गम्पत। 
अन्यतश्चापि छादेश।द् षन्यते तमुपग्रहम् ॥ १॥ 

आस्मनेपदपरस्मेपदव्यङ्ग्यः कञ्चमिप्राथतदितरादिरूपो विशेषो. 
यः क्रियायास्साधनस्य वा स उपत्रह इति पू्वाचाय्येरभ्युपगतः 
पूवांचायभप्रसिद्धोपग्रहशब्द वाच्यो ऽयमर्थो व्यवद्धियते ॥ १ ॥ 

` अच्र शाखे कस्याथस्यासो मेद इति सांमान्येनोक्तमेव विमजति- 
^~ ् अ ^~ [र 

कृ चित् साधनपवासों क चित्तस्य विद्षणम् | 
+ [ रे [ ऋष १ क ~ 

साधनं तत्र कमादि व्यक्तेवाचां विशेषणम् | २ 
साधनं कर्मोपग्रह आत्मनेपदादिव्यङ्ग्यः पद्यते गस्यत इति, 

आदि शब्दात् कत्ता भावश्च, तञ्च कतां खदेशद्वयव्यङ्ग्य एधते यातीति 
भाव आस्यते राय्यते इत्याद्वात्मने पदामिव्यङ्ग्य एव, सख च वाद्यो 
भावो ककारवाच्य आभ्यन्तरस्य धात्वर्थरूपस्य भावस्य क्रियायाः 
सबात्मन्यवस्थितमेकपद वाच्यक्ताधनावेयमावेदयद् भवति साधनं; 
व्यक्ता वाग्येषां व्यक्तं वाचि वा येषां ते व्यक्तवाचो धात्वर्थसमुच्ा- 
रणात्मकं विशिषन्तोऽपि साधनस्य कतुर्विरोषणं सामर्थ्याद्धवन्तो- 
भअवन्त्युपग्रहशाब्दवाच्याः, तद्यथा संप्रवदन्ते ब्राह्मणा इति ॥ २॥ 

` क्व चिक्रियाविशेषणमुपग्रह इत्याह - 

= क्रियाविषयभेदन जीवितादेषु भिद्यत । 
३ [स [7 ४ भ > [शिः [ ऋष कः 

खाद शस्य क्रयाय कक्यष्वराप नयम्यत॥ ३॥ 

विषयविशेषाश्चयेण भिद्यते क्रिया, सख च तस्या सेदो खादेशेः पर- 

स्मेपदात्मनेपदलकश्चणेरभिव्यज्यते, तद्यथां-जीवनोपायत्वेन पाकादिर. 



४५६ सटीके वाक्यपदीये 

जुष्टी यमानः परस्मेपदेनासिव्यञ्यते पचति यज्ञतीति, प्रधानं ह्यन्न 
क्रियाफलं न कठुंगामि भूतिमात्रफलच्वाह् भ्रत्यानां, यजमानादीना- 
तु प्रधानफलोहुदेशेन प्रवत्तं मानत्वात् क्रिया ऽऽत्मनेपदातप्रतीयते यजते 
पचत इति, क्व चिघ्पुनः स एव क्रियासेदो वाक्येष्वपि सत्स्वव- 
धार्यत इति वाक्यगस्यः, तद्यथा-स्वं यज्ञं यजते, स्वं यज्ञं यजतीति, 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने, इति खादेशदढ यानुशासनात् स्वमिति 
पदान्तररूं सग॑रचितवाक्यावसेयं क्रियायाः प्रधानकरस्य कतृंगामिः 
त्वमिति ॥ ३॥ 

विषयभेद विनाऽपि क्व चित्साक्षात् क्रियाविशेष उप्रह इत्याह- 

धात्वथस्ताद्रकपशच प्युक्तः क चिदुपग्रहः । 
धात्वर्थो गन्धनादिस्स्याद्यतिह।रो विश्ञषणम् ॥ ४॥ 

गन्धनावक्चेपणाद यः क्रियाविशेषा धातुवाच्यास्सन्तोऽपि बिना 
ऽभ्त्मनेपद् मनभिध्यक्ता इत्यात्मनेपदाभिव्यङ्ग्यत्वादुपग्रहशब्दवाच्या 
भवन्ति, उत्कुरुते ऽवङ्कुरुत इत्यादि, व्यतिहारस्तु क्रियाया विशेषण- 
मात्मनेपदाभिव्यङ्ग्यमुपग्रहः-व्यतिषुनत इति ॥ ४॥ 

कत्रभिप्राये क्रियाफल इति विशिष्य; कथमुच्यते ? याबता सक्, 
मेव फं क्रियायाः कतांरमभिप्रेतीतव्यत आद- 

क्रिया प्रत्ता व्याख्याता कैश्चित्स्वायो पराथेता। 
असती वा सती वाऽपि विवरक्षितनिबन्धन।॥ ५॥ 

सवं इमे स्वभूत्यथं यतन्त इति खवंस्य स्वाथ प्रवत्तेः स्वार्थता 
पारमाधिकी; पराता स्वसत्येव; सती तु खौकिकी बाचोयुक्ति 
तथा हि-विवक्चा विवक्षितं निबन्धनं हेतुरस्याः पराथंतायाः, स्वा. 
था तु भुर्येवेद्धि न तस्या विवक्षानिबन्धनत्वं, तदित्थं परार्थविषः 
क्षायां मा भूदात्मनेपदमिति कञ्चभिप्राये क्रियाफलं इति फलं 
विशेष्यते 

अन्ये तु-प्रधानफराभिप्रायेण तत एव स्वाथपराथता मा भूदि 
ति कैश्चिदिति वचनान्मतान्तरमुपक्चिप्तं भवति-तथा हि-यः स्व 
गोँदनादिमुव्यरूलार्थी सं तत्रान्यान् व्यापारयति निवेशेन, प्रतिनि 
धानं चारभते ततश्च तस्य प्रतिनिधा न मुख्यफलाथा; न स्वाथं 



ततीयकण्ड द्रादृश्च उपग्रहसमुदेशः। ४१७ 

आरम्भ इति तच्रात्मनेपद यजमानादो, यस्तु तत् प्रयुङ्क्ते निवशमाच्- 
फलः; स ॒स्वामिचित्तानुवतनादेषव रता्थंतां मन्यत इति तस्यासौ 
पराथ आरम्भ इति न भवति तत्रात्मनेपदम् ॥ ५॥ 

इत्थं च संविधान आत्मनेपदं तन्नेव णिजित्यनयोः सामाना 
धिकरण्यं विषय इत्याह- 

केषां चित्कत्रेभिभाये णिचा सह बिकरप्यते 
आत्मनपद मन्यषां तदथा प्रकृतियेथा ॥ ६ ॥ 

णिचस्संविधानमात्रमथे मन्यन्ते के चित्, सवं इमे स्वभूत्यथं यत- 
न्त इति स्वाथ पवत्मानरय प्रयोज्यस्य प्रयोजकस्तदनुकरटाचर्णात् 
संविधाता भण्यते; न हननुविधेयवचनान् स्वार्थाय सम्भावयते 
प्रकृतिरिति न प्रेषो णिजर्थोऽपि तु संविधानमान्नं त्नेवातमनेपद्- 
चिति तुस्यविषयत्वादनयोः पर्यायेण प्रयोगः; यज्ते याजयति पचते 
पाचयतीति, आत्मनेपदामिधेयो हि नार्थसंविधानमपेश्चत इति णिच 
स्तुद्यविषयमात्पनेपदमिति विकस्प्यते तेन सह, यथा तदर्थो णिज 
उत्पादनाथां प्रर्तिणिचा सह॒ विकल्प्यते, ये धात्वथंविरशेषणतां- 
हेतुमतीत्यस्य मन्यन्ते तेषामन्येषां मते हेतुमति व्यापारे बतेमाना 
द्धातोर्योतको णिजिति कुतश्चिदथंसामथ्याद्धेतुमतः संविधानविशि. 
ष्टस्य व्यापारस्य कृणीष्वेत्यादिवदवगमाद् णिज्जहिता शुद्धा प्रकृतिः 
प्रयेगमहत्येवेति मन्यन्ते 

यत्तमयथा णिचमन्तरेण प्रेषस्थाप्रतीतेहतुमतीत्यस्य प्रत्य 
यथार्थत्वं मन्यन्ते तेषां यथा णिच प्रकतिणिचा सह न विकर्प्यते तथाऽऽ 
त्मनेपदमपीति “केषां चिदिति वदन्पश्चान्तरं सूचयति, तथा ह्यात्मने 

चदविषयस्य कतुरसंविधानं क्रियागतो धर्मों धातुवाच्यो भवेद्, 
आत्मनेपदेन दि क्रियाफलं कतृंगामि दयोतथता सामर्थ्यात् प्रधानफर 

युक्तः कतांऽभिधीयते; नतु प्रषः स्पृश्यते, न हि प्रयोऽयप्रयोज- 
कव्यापारो ण्यन्तपदात्मनेपदान्तधातुविषयः प्रतीयते, अत एव शाब्दी 
-श्रतीतिर्भिद्यते यजत इति फलार्थी स्वतन्त्रो यागं भावयतीत्यथेः, त्न 
चानन्यप्रयोज्यस्य स्वतन्त्रस्य भा वनायामोचित्यात् संविधानं व्या- 

` पारः प्रतीयते; न त्वस्माच्छन्दव्यापारात्परं प्रयुङ्दस्यवरातिः, याजय 
तीतितु यागे परं प्रयुङ्कः इति शाब्द एवावगमः; तात्पयद्रशा तु 

५३ 



५१८ सदीके वाक्यपर्दाये 

वास्नवव्यापाराश्रये विषयसाम्यं भवेत् तस्माद्धिन्नविषयत्वान्नात्र | 
विकल्प इत्येष सिद्धान्तो ऽभिमतः, अन्यथैकविषयत्वाद्धातुसामा- 
न्यविहितस्य णिचो धातुविशेषात् स्वरितजितो विधीयमानमात्मः 
नेपदं बाधकं स्यादिति न विकल्पो भवेत् , तस्य 'तिक्तसित्यनेन 
विधानात् , 'स्वरितज्ञित, इत्यादिन विधिरिति चेद् ? नियमस्तहि भ- 
विष्यति, स चेकवाक्यतयो विधिशेष एवं, अन्यथा परस्मेपद बाधक 
त्वमपि कथम।त्मनेपदस्य स्यादिति, तदेवं भिन्नविषये णिजात्मनेपदेः 

संवि धाने आत्मनेपदं तद्विशेषे त प्रेषे णिजिति, यच्च तु पाराथ्यं धा- 
त्वथंस्यान्यतोऽवगम्यने तत्र न भवत्यास्मनेषदं, तद्यथा-उक्त 
रोति प्रेषितः करोतीति परेषेण कतुः पाराथ्यांवगतेः स्वाथतासम्प्र- 

व्ययादात्मनेपदाभावोऽन्न, पचमोदनं पचतीति करणादिकारकान्तरपरं 

षेऽपि प्रयोञ्यकतुः प्रधानफटाथत्वाभावादात्मनेपदाभावः, तथाऽजा 

नयति भ्राममिव्य्न धास्वर्थप्रेषमाच्रविवक्चायां भृत्ये कतंर्यात्मनेपदं न 
भवति; धास्व्थांविषयपरपरेषविवक्षायां त॒ स्वामिनि कतरि भवत्या. 
त्मनेपदम् अजञां नयते ग्राममिति ॥ ६ ॥ 

इदानीं ये णिचा सहात्मनेपदस्य विकट्पमिच्छन्ति तेषां विषय- 
खाम्यावगमश्रान्तिबीजमुषदशंयति- 

[ ४ 

क्रोणीध्व वपते धत्त चिनाति चिनुतञ्पि च। 

आप्तप्रयोगा ₹रश$यन्त येषु ण्यर्थाऽभिषधीयते ॥ ७॥ 
स्वात्मानं क्री णीष्वेति विनताऽभिहिता पुज्नानाह - क्रीणीत मामि'दि 

शिष्प्रयोगोऽस्ति, अचर क्रीणीष्वेत्या्मनेपदान्तस्य प्रयोगस्य ण्यर्थः 
प्रेषो ऽवधायेते, दास्यपराप्ता हि विनता नागमान्नाऽऽत्मानं कीणीष्व 
दास्यान्मोचयेति कद्ब्ा क्राएणे स्वातन्त्ये नियुञ्यत इति परधयोज्य. 
त्वावगमाद् ण्यथंतायामार्मनेपदसिदमिति समानपदत्वं | 
दयोरेकस्माद् प्रयोगाद् भ्रान्तिबीजं मन्यन्ते, तथा हि-सामथ्यादन्यत्र 
ण्यर्थो ऽवगम्यते नात्पनेपदात् , क्रयणे हि नियुज्यते विनता क्रय 
णस्य चान्न विनिचृत्तिखक्चणं फलं क्रेतुरात्मगामीति कच्ंमिप्रायक्रि 

. याफटगतमात्मनेपदं विहितम् , इयत्येव शब्दाथं पयंवसिते परतोऽथं 
सामर्थ्यात् क्रापयेति ण्यर्थोऽवधायते, तथा हि-सा विनताऽऽत्मानें 
कथं क्रीणाति= दास्यान्मो चयति ? यदि प्रत्युपकारं कारद्रवेयाणामा 



तती यक।ण्ड दादश उपग्रहसपुदेशः। ५१९ 

चरति,न च सा स्वयं प्रस्युपकतुं शक्तंति पुत्रानाह "क्रीणीष्व मामिःति 
तथा च पुत्रेरात्मानं दास्यान् मोचयति क्रापयतीत्ययमर्थोऽस्य क्रीणी 
ष्वेति पदस्य प्रकरणसामथ्यं पयखोचनया टभ्यत इति न पदार्थविष 
यणात्मनेपदेनात्र णिच समानविषय इति, पवं केशश्मध्र वपत इति 
प्रयोगो भ्रान्तिबीजं द्र ष्यते, तथा हि-वपत वपनं मुएडनमन्येन कारय 
तीत्यथं इति णिज्ञातमनेपदे समानविषयेइति मन्यन्ते, अच्र च तिङन्तात् 
कतृगापि क्रियाफरे प्रतायत इत्यात्मनेपदं सामर्यात्त स्वयमशक्तो- 
$न्यं प्रयुङन्त इत्यवगम्यते, तथा “भत्रेषा पत्नी रेतो धत्त इति प्रयोगो 
दृश्यते शिष्टानां; रेतो धापयतीत्यत्न चाथंः क्षामथ्यादवगम्यते 
न हि पलना: पोँस्नं रेतः संभवति; ततो धारणयोग्यं पुत्रं येन तं 
धारयति, पल््या रेतोधार्गयोग्य पुभिन्दरियापावादिति साम्यं 
भ्योऽत्र ण्यर्थो न तिङ्न्तवाच्यो येनात्मनेपदेन समानविषयको णिच 
1 आत्मनेपदाद्धि धारणस्वातच््यमा्रमन्न गस्यते तच्च पत्नी 

सम्बन्धाद्वाक्चाथंपर्यालोचनय प्रयोजककतृविषयत्वमन्नावगम्यते, पदं 
हि पदान्तरनिरपेश्ं स्वाथमात्रमावेदयते वाक्यसामय्यात्त विशिश्रा- 
थावगतिः, सोषाऽ्र यज्ञस्य सष्द्धिर्योऽस्नि चित इत्यत्रापि चिनुत- 
इति विशिष्टप्रयोगाङ््संविध(नता चयने प्रतीयते, खामर््यात्त प्रेषण- 
शद्वार्थोऽपि णिज्विषयः प्रतीयते, यो हि स्वयं चयनमनुतिष्ठति पर- 

प्रयुक्तः स चिनोतीत्येतस्मादेवावगम्यत इति प्रयोजकन्या गरविषयो- 
ऽथांचचिनुत इत्यथः प्रतीयते, तदेतेषु प्रयोगेष्वथंसाम््यादिनाऽवसि- 
तमपि ण्यथंमात्मनेपदर न्तशब्दाथं इति मत्वा कैश्चिद् णिजात्मनेपद- 
योविषयो सवंज्ाधित्य विकल्पः धरतिपादितः ॥ ७ ॥ 

इह संविधान आत्मनेवदपिव्युक्तम् , पचादीनां त प्रधानभूतवि- 
किलच्यादिवचनत्वात् कथं संविधानोपादानं येन तद्विशिष्टव चनाद्धा- 
तोस्तत्नात्मनेषपदं स्यादित्याशङ्क्याह - 

सविषान पचद्ना ई चद्यः प्रतायत । 

तन्ञाप्रत्ता यथञ्न्याऽपि क्रयाऽव्न्रवगादक्ा ॥८ ॥ 

कः पचेः प्रधानार्थः योऽसौ तण्डुलानां विक्ठित्तिः, अथेदानीं पर 
क्णमध्येषणं वा युक्तं यदि सवं पच्यथेःः स्याद् ए बां युक्तमिःति भाष्ये 
श्रयोजकव्यापारस्यापि धात्वथतेापन्यस्ता तथा चादासीनाऽपि प्रयो 



४२० सटाके व।क्यपदीय 

जकः सामच्रीं परिपोषयन् संविधाता कारक इति तद्यापारो धातुवा- 
च्यः पचत इति विकिलच्यथंत्वाद्यथधा ऽधिश्रयणोदकासेचनादिः प्रयो- 
ञ्यकतव्यापारः पचति देवदत्त इति; अधिश्रयति=उद कमासेचयतीत्य. 
थः प्रचते देवदत्त इति संभारं ढोकयतीत्यर्थः, तस्येद तु प्रयोज्यप्रेष- 
णे विवक्षिते णिज्भवति पाचयतीति, न हि संविधानमेव प्रेषोऽपि तु. 
तत्पू्ंकप्रेरणं, यत्छुवंन् प्रयोजक इत्युच्यते तथाविधानि कुव॑ज्ञपि 
यावत्परेषणे नाचरति न तावल्प्रयोजकः कथ्यते ॥ ८ ॥ | 

कन्नभिप्राये क्रियाफले विधघीयमानमात्मनेपदं कथं धातोस्संविधा- ` 
नाथंमाक्षिपतीत्याद- 

कत्ेभिप्रायता भूते क्रिषामेदोपलक्षणम् | 
तथाभूता. क्रियाया हि तत्कतां फर्म(ग्यतः॥९॥ 

कञ्जनिप्रायक्रियाफलग्रहणिन संविधानविशिष्रा क्रिया निर्दिश्यते य. 

स्मदेवभूता क्रिया विशिष्रूपा तस्थाः कत। फेन युज्यते न हयसंवि. 
दधया जकादिः क्रियाफलं स्वगि कमते ततश्च कायंभूतेन फलकसम्ब- 
स्धेन कारणभूतक्रियो पलक्षितेति तत्राह्मनेपदमिव्युक्तं भवति ॥ ९ ॥ 
उपलक्षणे द्रष्टान्तमाद-- 

[३ ० 0 [द 

यथोपलक्ष्यते कारस्तारक।दशनदिभिः । 
[क (^~ (५ 0१. 

तथा फषछविशेषेण क्रियाभेदो निदरश्येते ॥ १० ॥ 

नक्ष दरष्रा वाचं विसृजेदिति नक्चज्रदशनस्य सन्ध्याविगमकाल 
विशेषो पल क्षणाथत्वाह् घनाघनेगंगने तदभावेऽपि नाडिकादिभिस्न- 
थाविधक्राङावधारणाद् बणश्वि सर्गों भवत्येव थथा; तथा प्रधानफरसं. 
बन्धस्य संविधानोपरक्षणाथंत्वादनाद्रत्यापि फडखविशेषद्योतनमत्प- 
नेपदं संविधनमान्रे भवति ॥ १० ॥ 
भाष्ये स्वरितचिदग्रहणं प्रत्य।ख्यातमिति यातिप्रभृतिभ्योऽपि तस्पा- 
दष्मनेपद्ं न भवतीत्याह- 

क्रियाविकषषवचने सापथ्येमुपरुध्यते । 
केषां चिदन्ये तु कृताः स्वरितेत भिंतस्तथ। ॥ ११ ॥ 

धव च 

कश्रेभिप्रायक्रियोपङक्षितसंविधानलक्षणे क्रियाविशेषे पत्याय्यं या 



तेतीयक।ण्ड दादश उपग्रहेपपुदेशः । ५२१ 

तिप्रश्र तीनां धातूनां शक्तिः प्रतिहन्यते नियतां हि शब्दश्चक्तिःयेत् 
संबिधानाभिधानसमर्थाः स्वरितेत्संज का ज कारेत्संजञक श्च परिता धा- 
तपाठे संविधानविशिषएटक्रियावचनप्ामथ्यंमवद्योतयितुमित्य्थः, स्वा- 
भाविकी हि धातूनां शक्तिर्नियतविषया दुरवसानेति जकारादयनुब- 
न्धस्तदबगमाय कृतो गणकारेण ॥ ११ ॥ 

यथेवं कथं स्वरितञिद्प्रहणंप्रत्याख्यायते, असति हि तस्मिस्तनु- 
बन्धाः कथं पठ्यन्ते तद्धि तेषां कायम् असति हि तस्मिस्तदभावः, 
तथा च संविधानविशिष्टक्रियाऽभिधनशक्तिधातूनां कथमवगम्यत- 
इत्यत आह- 

अनुबन्धश्च सिद्धेऽर्थे स्मृत्यथमनुषज्पते । 
तुर्या्थेष्वपि चाव्र्यं न सर्वेष्वेकधमेत। ॥ १२ ॥ 

इह क्रियाव चनत्वेन समानाभिधेयत्वेऽपि धातुषु न सवेषु क्रिया- 
माजवचनत्वस्वभावः, अपितु शब्दव्यापारविरोषविशिषए्टवचनत्वं,तथा 
हि~-य प्रापणे णीञ् प्रापण इति तस्येऽप्यथनिदंशे यातेः प्रासिः प्राप 
णमथः; नयतेस्तु प्रापण। प्रापणमिति संविधानमर्थोऽवगम्यते दवम- 
न्येषामपि संविधानाथता स्वाभाविकी बोद्धव्या, इदमेव सूचयितुं. 
अकाराद्यनुबन्धः स्मरणाथं निवेश्यते, यो हि प्रयोगादेव स्वभावचि- 
शेषमवधाश्यितुं शक्तस्तं रप्रत्य थानु बन्धासङ्प्योगज्ञं प्रति नार्थस्तेन 
तथा च प्रथोगदरिनं परति स्वरितजिदुम्रहणं शक्यमकत्तंमिति प्रत्या 
ख्यायते, एतद् भाष्यव चनानुसारिणा तु प्रक्रियत पएवेतत्, तथाच भा- 
ष्यं वृत्तज्ञो ह्याचाय्यस्तुल्यमथंपनेनानुबन्धिनांऽऽसञ्यती ति, वत्तन्तेऽ- 
स्मिन् काययांणीति चृत्तं प्रयोगो, वत्तनं वृत्तमिति शब्दव्यापारो वा 
तज्ज्ञः सूत्रकारो व चनानुसारिणमज्ञं प्रति जकाराद्यासञ्जयतीत्य्थः॥१२॥ 

तुख्यार्थेष्वपि नेकधमितेत्यत्न द्रष्टान्तमराह- 

दशीक्ष्यास्सदशेऽप्यथ नाभदः प्रतिपूत्रयोः । 
ण्यर्थोपादायिनस्तस्मान्न तुरयाथाः पचादेभिः ॥ ५३ ॥ 

गशणपरिपठितत्वे समानेऽपीक्षतेपश्यतीत्यनयोः प्रतिपूवंयोः नाभेदो- 
न समानाथता; अपि तु प्रतीश्चत इत्यन्य एवाथः प्रतिपालने नामःप्रति. 
पश्यतीति प्रतीपदशनमथः, दर रीक्षी उपलक्षणम् ; रक्षतिपालयत्यारपि, 

| श्रतिरश्चति प्रतिपादयतीत्यच्य पवाथः, षव हरतिनय त्यो संप वयो 
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हरति सं नयतीत्याद्यप्युदाहायंम्, एवं ण्यथंमपि भिन्नं संबन्धितया स्वी 
कुवंन्ति ते संविधानाभिधायिभिः पचादिभिनं समानवाच्याः+नदहि 
सवं धातवो ह्यथेन सङ्कच्छन्त इत्येतावता संविधानाभिधायिनः 
स्युः; शक्तिभेदात् प्रेषोदिण्यंथंः संविधानं तु ततोऽन्यत् तद्धेतुरपी 
व्युक्तमेव; अत पव संविधानमेव प्यर्थोऽत्र नाभिमतः, एवं हि पचा 
दिभिस्तदमिधायिनां सिज्नाथंता न भवेदिति पचाद्ीनामपि संविधा 
नाभिधानात् सामान्येन पचादिभिरित्युक्तत्वान्न परस्मेपद् स्तैरात्म 
नेपदान्तानां भिन्नाथंतेति च भ्यते ॥ १३ ॥ 

संविधानेन स्वरितञि टुव्यतिरिक्तानां न सर्व॑थेवोपयोगोऽपि तु 
योगविक्ृते तदभिधानशक्तिर्बिकलेत्यादट - 

उम्भ्यथ वर्तपानस्य करोतेभिन्नधमणः । 
ण्पर्थोपादायिता तप्पान्नियताः श्ब्दशक्तयः ॥ १५॥ 
उस्माञ्चकारेत्यामन्तस्थानमिव्यक्त पदाथंस्याभिव्थक्त्यथं करोति 

रनुप्रयुज्यते, स च क्रियासामान्यवाचीत्यत्रोम्भ्यथं वर्तते ततश्च 
तस्य विरिष्टक्रियो पनिपाते सिन्नघमणो नानास्वभावस्य ण्यथं इव 
संविथाने तदभिधायित्वं द्रषठं, तथा च जिदयं पठितो यतएवं तस्मा 
चछब्दानां शक्तयो नियता एकस्मिन्नपि द्यथं ऽतो ऽचोम्भेः संविधान. 
भिधाने शक्तिनारित, इत्थं चास्तिसंविधानेनोम्भेः संबन्धेन तदथंप्रवृत्तेः ` 
करोतेस्तदभिधानशक्तिस्सत्यपि च तस्िमिंस्तदभिधानसामथ्यंमस्य 
नास्ति वस्तुत एव तु संविधानेनोम्भेः संबन्धाभावे करोत्यथीऽपि 
संविधाने विशेष्येत ॥ १४ ॥ | 

कथभववसीयते करोत्यर्थाऽज् संविधानविरिष्ट इति तदथंसम्प्र- 
त्यायकस्यात्मनेपदस्यादशंनादिव्या शङ्क्य भाष्यकाराभ्युपगममन्रा्थ ` 
संवादकमाद- 

तथा ह्यतुप्रयोगस्य करोतेर।त्पनेपद् । 
पूवेवद्भहण मरत स्वरितं सदुषस्थितम् ॥ १५ ॥ .. 

“'इहाम्प्रत्ययवत्जो ऽचुप्रयोग स्ये”त्यात्मनेपदविधान मकनज्नंमिप्राये 
चरिताथं, कञ्चभिप्राये तु कञोऽनुप्रयोगस्यात्मनेपदे “स्वरितजितः 
कश्नमिप्राये क्रियाफखः' इत्यनेन प्रसक्ते “पृचंवत्सन'' इत्यतस्घूज्राव् 

८ 
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स्वरितत्वलि ङ्खयुक्तं पूव॑वद्रुदणम धिकृतमिति भाष्यकारेणोपगतं, तथा 
चानुप्रयोगस्य कृञो यदा ऽऽम्प्रत्ययात्पूवंस्य धातोरात्मनेपदं तदा कञ्च 
भिप्रायेऽपि तद्भवति नान्यथेति नियमार्थांत्पू वग्रहणादत्रात्मनेपदामावः 
एतच्च कथमुपपद्यते यद्यनुप्रयोगस्य करोतेस्संचिधानाभिधानसामथ्ये 
स्याद्, अन्यथाऽऽत्पनेपदाप्रसङ्ात् कि पूववद्रहणेन ? णिञ्योग्याथा 
भिधानेऽपि न सवेषां धात्नां संविधानप्रत्यायनसामथ्यं मप्यनुमेयमि 
व्येतन्निद शनोपन्यासेन स्थिरयति -- 

एकःवेऽपि क्रियाऽऽख्याति साधनाश्रयसङ्ख्यया । 
भिद्यते न तु छिङ्ाख्या भेदस्तत्र तदाश्रितः ॥ १६ ॥ 

साध्यस्वभावत्वात्कियायाः स्वतो नास्ति मेदः तिङनन्तपदविषये 
-त्वेकप दोपात्तकतुंकमंलक्षणसाधनाधारगतद्वित्वबहुत्वाभ्यां पचतः 
पचन्ति पच्येते पच्यत इति विशिष्यते द्विवहुसाधनसाध्यत्वं हात्राव- 
-गस्बते क्रियायाः, यथा साघनाधास्द्रव्यसङ्व्यायोगात् तथा तद्त- 
लिङ्विशेषयोगोऽपि कस्मान्न भवतीति शक्ते वक्तम् ? आस्यातादलि- 
 इविशेषस्याप्रतीतेः,एकपदोपादानसाधघनाश्रयस्य द्वित्वादेरेवावगमो न 
- तु खीत्वपुस्त्व विशिष्ेऽथं समवेतेयं क्रियेत्यास्याताद वगम्यते, स्वा- 
भाविकं हि शब्दानामथप्रत्यायनं न युक्तिगम्यं, साधनसङ्ख्ययेत्येव 
चक्तव्ये व्यापारविशिष्रद्रव्यात्मकमेव सङ्ख्याताभिधेयं न॒ शक्तिमात्र 
पित्याश्रय ग्रहणेन प्ुचयति, तथा च देवदत्तः पचतीति द्रव्येण सामाना. 

धिकरण्यं दश्यते, अत एव द्रव्यादीनामाख्यातार्थोऽपि द्रव्यमित्य- 
भ्युपगमः॥ १६॥ 

` तदयं निदर्शनार्थं साध्येन योज्यते - 

तस्पाद्वस्थितेऽप्य्थे कस्य चितरतिवध्यते । 
शब्दस्य शक्तिनं त्वेष शास्ेऽन्वाख्यायते विधिः ॥ १७॥ 

यत एवं शाब्दशक्तिमेद पेश्चमभिधानमन्य्ापि तस्मात्संविधान 
संबन्धे सत्यपि धातूनां कस्य चिद्धात्वादेस्तु प्रत्यायनसामथ्ये प्रति 

हन्यत इत्युक्तम्, उम्भ्यादिसमानाथस्य करोतेस्संविधानाभिधानसा- 
मथ्यं नोम्भेरिति स चेष शब्दशक्तिनियमाथध्रकारः स्वरितञिद्वुहणेन 
शाखे ऽन्वाख्याते प्रकटीक्रियते, गतमेतत् ॥ १७ ॥ | 
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इह यजति थाजकः पचति कमंकर इत्येतत् कच्चमिप्रायक्रियाकः- 
ग्रहणस्य व्यावत्यंसुदाहत्य याज्ञकानपि दक्षिणाफलटमभिपरेति कर्म. 
करानपि भ्रतिरित्थाक्षिप्य सव्व क्रियाफटं कर्तारमभित्रेति तत्र 
प्रकषंगतिविज्ञायते साधीयो यच्करियाफलमभितेति; किञ्च साधीयो 
यदथां क्रियाऽऽरभ्यत इति भाष्ये समर्थितमित्येतद्याचष्े- 

© ^~ [० 
यस्याथेस्य प्रसिद्धधथेमारभ्यन्ते पचादयः । 
तत्मधानं फक तेषां न छाभादि प्रयोजकम् ॥ १८ ॥ 

इह कत्रभिप्रायक्रियाफटस्थय विधानोपटक्षणत्वात्संविधानक्रि- | 
याव चनाद्धातोरात्मनेपदमिव्युक्तं भवति, तत्न च संविधाने यत्फलं 
तदेवोपलक्षणं युक्तम, तच्च यदथं संचिधानारम्भो यदुदेशेन हि संवि 
धानं साधनोपसजनयोग्यताऽनुखारेण च प्रवतंनमारभते तत्स्व 
दिभ्रधानं कलं वेदितव्यं, संविधान्ना नियुक्तानि कारकाणि तदि 
च्छया प्रवतन्त इति तेषां दक्षिणा भ्तिर्वाऽपि कलमप्रधानम् , ताद- ` 
यन पूवमेव क्रियाप्रवृच्ययोगात् , संविधाता पुनः प्रधानक्रियार्थऽमु- 
दासीनोऽपि बहुमुखपाचेष्टत इति मुख्यफलाभिसन्धानेन स पव. 
क्रियाः पच्यादिकाः प्रवतंयति, तदयं कटस्य प्रकषंः तादथ्यं1दपवं- 
मेव प्रधानक्रियाऽऽरम्भाद्वयाख्यातः॥ १८ ॥ 

संवि धानमात्मनेपदमित्यस्मिन् सिद्धान्ते चोदितं भाष्ये इदं कथं 
भवितव्यं स्वामिदासो पचेते ? इत्येतद्वधाचष्े- 

यदोभौ स्वामिदासो त॒ प्रारभेते सह क्रियाम् । 
युगपद्धमेभदेन धा तुस्तत्र न वतेते ॥ १९ ॥ 

प्रभुभ्रत्ययोः सम्भूय इन्ढनिदं शेनाभिधीयमानयोः क्रियाऽऽरम्भै 
तत्साध्यस्य व्यापारस्य मेदाद्यगपदेककाटे धातुवाचकत्वं नासाद्- 
यति, तथा हि--प्रभु साध्यं संविधानं संभारघटनं; भ्रत्यसाध्यं तु प्रधा. 
नेक्रियारूपमिति विलक्चणत्बाहयांपारस्येकधातुवाच्यता नोपपद्यते 
तथा च किमात्मनेपदं संविधाच्रपेक्षं क्रियतां; कि वा दासापेक्षं षर 
स्मेपदमिति ? संहायो न व्यावतंते ॥ १९ ॥ 

अथ।पि कथं चिक्ियाद्रयं विलश्चणपप्यनेकाथत्वाद्धातभिरमि- 
धीयते; तथा हि- 
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यत्र प्रतिविधाना्थै; पचिस्तत्रार्मनेपदम् । 
परस्मेपदमन्यत्र संस्काराद्यभिधायिनि ॥ २० ॥ 

प्रतिविधानं संविधानं तद्चन।त् पचेरात्मनेपदमाम्नातं, वाक्य. 
गतविङ्कित्तिपर्यन्तसाधनविनियोगादि लक्चषणसंस्कारादिव चनात्त पर- 
स्मेपदमिति धात॒नाऽर्थंद्रयस्वीकरारेऽप्येकस्मिन् प्रयोगे सिद्धे विरुद्ध- 
खदेशद्धयाचुपपत्तिः ॥ २० ॥ 

अत्र समाधिः- 

` सविधतुश्च सानिध्याभावे धर्पाऽनुषज्यते | 

पक्षशञब्दस्य सांनिध्यान्न्यग्रोधे पक्षता यथा ॥ २१॥ 
अयमथंः-अतुस्यकक्षयोरप्यनयोयंयेकशब्दवाच्यताऽभ्युपगम्यते त 
दा युगपदधिकरणवचनोनां इन्दविधानाद् दन्दनिदिषठौ स्वामिदा- 
सावेकस्मिन्पच्यथं सह॒ विवश्षयेते त्र चेतरेतरधर्माध्यासात् 
साहचयंमिति स्वामिसाहचर्यात् दासे संविधानं तद्यापारोऽध्यारोष्य- 
ते तथा च स्वामिना तुल्यो दास इति स्वामिद्धयस्य कतृत्वे संवि- 
 शच्चानवचनाद्धातोरात्मनेपद् क्रियते स्वामिदासौ पचेते इति; तद्यथा प़- 
क्वन्यग्रोधाविति सह चरिते न्यग्रोधे प्रक्चत्वारोपः पक्चाणां न्यश्रोधः पु 
क्ष इति, तथा चानुस्यूतमेदस्य समुदायस्याभिधानादितरेतरापेश्तायां - 
न्द्रवचनं भवति, एतद्रे दन्दविचारे निणेष्यामः ॥ २९ ॥ 

` कथमतद्र् पसंविधानमाच्रादन्यरूपारोप इति दष्टान्तेन व्युत्पादयति- 

पुरोडा्ञाभिधानं च घानादिषु यथा स्थितम् । 
छत्रिणा चाभिसम्बन्धाच्छव्रिशब्दाभिषेयता॥ २२॥ 

भ्रातस्सबने पुरोडाशैः प्रचरन्तीत्युच्यते तत्र चेकस्य पुरोडाशस्य 
दहुत्वसङ्ख्याऽजुपपत्तेस्तत्सहचरितेष्वध्यारोपितपुरोडाशमावेषु स. 
त्स्वयं प्रयोगः, तच्च पुरोडाङ्ाः धानाः करम्भः परिवापः पयश्चेति 
पञ्च पुरोडाशाः कथ्यन्ते, छत्रिणो यान्तीतिवद्रहुवचनान्यथाऽजुपप. 
च्या परमङूतच्छ्रसंबोधा अपि चछञ्चिसाह चर्यांत्तच्छब्दे नाभि धीयन्ते, 
चवं दासोऽपि स्वामिसाह च्याड् दन्दनिदेंज्ञान्यथाऽजुपपच्या स्वामि- 
धर्मांसखङ इत्यात्मनेपदं भवति स्वामित्वं दासस्याध्यस्य व्यापारस्थ 

८८ 



४२६ सटीके वाक्यपदीये 

मेदोऽत्र न॒ विवक्ष्यत इत्यभिन्नधातुवाच्यक्रियारूपाश्चयप्रधानगव- 
धर्मोपपत्तिः ॥ २९॥ 

यद्वा मतान्तरमन्रेत्याह- 

अ्थासतीतमन्योन्यं पार।थ्यमविवक्षितम् । 
इत्ययं शेषावेषयः काशचेदव्राुवण्येते ॥ २६३ ॥ 

स्वामिदासयोः क्रियोपकारित्वं विलश्षणमेकस्य सुख्यफलाभिखः 
न्धानादितरस्य तदनभिसंधानादिव्येतदविवसक्ित्वा सामान्येन माता. ` 

पितरो पुनं जनयत इतिवत् क्रियाजनकत्वमांज्नविवक्षया शेषात्करतंरि 
परस्मेपदं भवति स्वामिपदसंनिधानादेव हि संविधानमवगतं दाख... 
पदाथंसाम््यांच्च तस्यान्यगामिनि क्रियाफठे चरिताथ॑त्वादाख्यात. 
स्य नार व्यापार इति क्रियासामान्यवचनाद् धातोशत्पनेपदविधाव. ` 
चपयोगाच्छेषात्कनत्तरि परस्मेपद्ं स्वामिदासौ पचत इति, पञ्चभिहकेः 
छृषतीति स्वामिनः प्रतिबिधातुस्तथा संभवाग्णिचः प्राप्तिपवेदयितु- 
भाष्यकारेणोपन्यस्तम्॥ २३ ॥ 

तत्र चोद्यते- र 

अथ प्रतिविधानाय इः कृषति पञ्चभिः । 
भाष्ये नोदाहत कस्पात्पापं तत्रासपनेपदम् ॥ २४ ॥ 

युगपत्पञ्चभिहंलेः कर्षणं स्वामिन उपपद्यते न कषंकस्येति प्रतिः 
विधानायात्मनेपदं प्रतिविधानवचनाद्धातोः कतः कारणाट्टक्षणेन 
प्राप्तं न कतं भाष्यकारेण ?॥ २४ ॥ 

अत्र परिहारं शङ्कित्वा प्रतिक्षिपति- 

प्रतीतःवात्तदथेस्य शेषत्वं यदि कथ्यते । 
न स्यात्पराप्चविभाषाऽमों स्वरिते तन्निवा्तंक। ॥ २५ ॥ 

भृत्यस्य पञ्चभिदरेयुंगपद्विरेखना संस्भवात् स्वाम्येव तथेति ग- 
तार्थत्वात् संविधानस्यात्मनेपदविधावयुपयोगात् शेषत्वं परस्मैपद 
निमित्तं यद्यतावस्थाप्यते तदा प्रदेशान्तरवियोधः प्राप्नोति, तथां हिः 

न वेति विभाषेव्यज्ञ "विभाषोपपदेन प्रतीयमानेःईति यत् प्राप्तविभा- 

घ! गणिता कत्रभिप्राये क्रियाफले स्वरितेत्संज्ञकानां नित्य आत्मनेपद 

4 १ 

॥ ॥ 

च 



। 
| 
। 

तृतीयकाण्डे द्र।दश उपग्रहसपुदेशः। ४२७ 

प्राते पश्च तन्निव्च्यथा, यदि चाच्रोपपदेन द्योतितेन स्यादात्मनेपदः त. 
दा स्वयं यज्ञं यजतीोत्यादावपि तदप्रापेकिभाषोपपदेनेव्यप्राप्तविभाषा 
भवेह विधिमुखेन प्रवृत्तेरिति विरोधः; तस्माद् द्वाभ्यामुपपद्ात्मनेप- 
दाभ्यां संविधानं दयोत्यत इति प्राप्तविभाषावचनाह्टभ्यत इति कथम. 
च्रात्मनेपदं न भवेत् ? ॥ २५॥ 

अत्र के चिदाहुः-- 

शद्धे त॒ सविधानां केश्चिदत्रे्यते कृषिः । 
४५ ~ क ऋ, 9 म, 

तद्धमो याजेरित्येवं न स्यात्तत्रात्मनेपदम् ॥ २६ ॥ 
ये णिचा समानविषयतामात्मनेपदस्य मन्यन्ते; त पवमिच्छन्ति 

संविधानमारेऽथे कृषिवतंत इति न भवत्यात्मनेपदं णिञ्वदिति, तथा 
हि णिचपरिहाराया्रोक्तं कृष्यादिषु चाञुपपत्तिः नानाक्रियाणां कृष्यर्थ- 
त्वान्ञावश्यं रृषिविरेखन एव वतंते कि तर्हि प्रतिविधाने ऽपीति, 
शुद्धे विरेखनाद्यवकिछिने संविधानाथे इषिवंत्तत इति विले्वनस्य प्र 
योज्यव्यापारस्यासंभवाह् यथां णिज् नोत्पयते तथाऽऽस्मने पदमिति 
संविधानेन विशेष्यमाणस्यान्यस्य घात्वथंस्याभावांत् संबिधानवि 
शिष्टाथवाचिनो हि धातोरात्मनेपद् न शुद्धसंविधानवचनाद्, यद्यपि 
च विटेखनमन्न धात्वथस्तथाऽपि तद्धिषयं प्रतिविधानं विशिष्टमेव 
शाब्द शक्तिस्वाभाव्यात् कृषिरभिधत्ते;तद्यथा फले दुग्व चनान्थंक्यं प्रकर 
त्यन्तरादिति प्रत्याख्याते दकि रूढि शब्दत्वेऽपि शब्दशक्तिस्वाभाव्या- 
दामरूकादिभिवंनस्पनिविशेषप्रभव एव फटविशेषो ऽभिधीयते तदेत. 
न्निवारयति तथा द्येवमन्नोच्यमाने यजिरपि तस्थ कषेरिव धर्मोऽस्येति 
तद्धमां कषिधमां स्यादिति ततोऽपि न भवेदात्मनेपद्, तथाडहिङूषि 
शुद्धे प्रतिविधाने वतते तथा यज्िरपि वतते तथा च भाष्ये प्रतिवि 
धाने यजेवृत्तिरक्ता, 

इद हि चोधयते-इद याजका यजन्ती तीष्यते दविः प्रक्षेपमाज्नव चने 
त॒ याजका हविः प्रक्षिपन्ति तान् यजमानः प्रयोज्यान् याज्ञयतीलि 
विपरीताभिधानं स्यादिति, 

अज्र परिहार उक्तः-यज्यादिष्वविपर्यासो नानाक्रिथाणां यज्वर्थ. 
१ हदि [ , 

त्वान्नावश्यं यजिहविःप्रक्षेपमात्रे वतते किन्ति त्यागेऽपि; यजमानः 
करोति याजकाः कारयन्तीति, 



४२८ सटीके वाक्यपदीये 

पवंच द्र्यत्यागमा्ररूपो यजेरथं £ति ऊषिवत्ततोऽपि न स्यादा- 
त्मनेपदम् अथ त्यागविश्िषठः प्रतिविधानं यजञ्यथं इति भवत्यात्मनेपदं 
रूषेरपि विटेखनविशिष्टं संविधानमथं इति प्रसज्यत एवात्मनेपदम् , 
णिच् तु प्रेषस्य संप्रत्ययायान्न भवतति; न हि संविधानमेव ण्यथं इति 
पूवमेव निणींतम् ॥ २७ ॥ 

कथं तद्य्ात्मनेपदं न भवतीति सिद्धान्तमाह-- 

अत्र तुपपदेनायमथंमेदः प्रतीयते । 
प्राप्ने विभाषा क्रियते तस्पान्नस्त्या्मनेपदम् ॥ २८ ॥ 

समीपे श्रयमाणेन पञ्चभिदरेरिति पदेनायं संविधानटक्चषणोऽथं 
विशेषो गम्यते यतस्ततोऽत्रे विभाषोपपदेन प्रतीयमान इति प्रा 
एवात्मनेपदे विभाषाकरणार्पक्षे न भवतीति षतीति साधुः प्रयोगो. ` 
भाष्ये व्यवस्थित इति सिद्धमिष्टम् ॥ २८ ॥ 

इति भूतिराजतनयहेकाराजकृते प्रकीणभकार उपम्रह- 

समुदेशो द्वादशः समाप्तः । 

म १ व * भ 
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श्रीः । 

अथ छिङ्गसमुदेशः 
त्रयोदशः 

तदेवं तिङन्तार्थो विचारितः; तत्र सङ्ख्यासाधने सुबन्तसाधा- 
रणे क्रियाकालपुरुषोपग्रहास्तिडनन्तेकनियताः लिङ्गं त॒ नामपदानाम- 
धिकं वाच्यमिति तदिदानीं विचारयितुं यथासम्भवं दशंनमेदेन तदल. 
क्षणमाह- 

स्तनकशादपम्बन्धो विशिष्टा वा स्तनादयः। 
तदुपव्यञ्जना जातियुणावस्था गुणास्तथा ॥ २ ॥ 
शब्दोपजानेतोऽथांत्मा शब्द संस्कार इत्यपि । 
लिङ्गानां लिङ्गतचज्ञेंकल्पा सप्त दिताः ॥ २॥ 

खछोके यद्यदि" दष्ट बा; अयं पुमान्, इयं स्री इदं नपुंसकमिति 
प्रतीयते तदिह पश्चद्रयेन निर्दिष्ं प्रस्तावयोग्यं स्तनकेशकलखापप्रजन- 

` नादिरूब्यञ्जनैरवयविनः सम्बन्धः संयोगसमवायलक्षणो लिङ्ग; वा तेन 
विशिष्टाः स्तनादय इति वन्द्यम् , 

 तदुक्त- 
स्तनकेशवती खी स्याह्छोमशः पुरुषस्स्ष्रतः । 
उभयोरन्तरं यच्च तदमावे नपुंसकम् ॥ 

इत्युभयव्यञ्जनाभावात्तद मावे व्यज्जनवसखसाम्याच्चानेनेव नपुंस- 
कत्वमपि लक्षितं, तद मावे नपुंसखकपित्येवोक्तेऽ्यया नां तिङ्न्तानां- 
च तत्प्रसङ्गः, उभयोरन्तरमिव्युक्ते कक््टमयू यविति लिङ्खमुदा- 
यविषये नपुंसकत्वं स्थादित्युभयसुपात्तं, यत्र यञ्ज छिङ्कान्तराभावे 
हल्य जातीयं स्त्रीपुंसभ्यतिरेकण लि ङ्ान्तरं सोऽथ नपंसकलिङ्कयुक्त 
इत्यथः, अत्र च मत्वर्थयेन य एव सम्बन्धविशेष उक्तः स एवेहानू्- 
ते, स्तनकेशखम्बन्धस्य चोपलश्चणत्वात् प्रसचयोनि विशेषादि यथा. 



३० सरटीके वाक्यपदीये 

स्वं द्रो विरोष इहा दिग्रह णाद् गृह्यते, पवं लोमसम्बन्धोऽपि विशिष्टो- 
ऽन्यस्याप्युपलक्चणमिति प्रसवादयोाऽपि गृह्यन्ते, तेन 

““जिङ्कात् स््ोपुंसयोक्ञनि श्रकंसे टाप् प्रसज्यते" 
“नत्वं खरकुरीः पश्येति चोद्यं नावतरति, विशिष्रस्य सम्ब 

न्ध्याश्रयणात् , लोके हि यो द्रष्टः सम्बन्धः तमनूद्य लक्षणे 

क्रिथमाणे नातिप्रसङ्गो भवति; अत एवादिग्रहणाद्यथास्वं सूयादिनि- 
यतस्य भेदस्य ग्रहणम्, एतत्तु द्शंनद्वयमचेतनानां स्तनादिरहितत्वा- 
दव्यापकमिव्युक्त;“खरूबाञक्षौ न सिध्यत, इत्यतः पन्षान्तराश्रवणम्, 
` अच्र च तैथिकमतमेदन पक्षमेदः-- | 

वैभोषिकाः सवन्नाभिन्नामिघानगप्रत्ययोन्नीतसद्धावां जाति मन्य. ` 
न्त इति स्तनायुपव्यञ्ज नाभिव्यक्तविशेषौा स्त्रीत्वपंस्त्वनपुंसकत्वरूपा 
लिङ्क जातिरित्याहुः, 4 

सा चाचेतनस्थाऽपि यथास्वसुपव्यज्जनाभिभ्यक्ता विद्यत एवेति 
वक्ष्यते । 

ननु स्तनाद्यपव्यञ्जना जातिः कथमचेतने ? न हि तत्र स्वनाद्- . 
यस्सन्ति; अथादिश्रहणाद् यथायथं वबिद्िष्रमेवोप्यञ्जनमेवं सति 

पूर्वोक्तमपि पश्चद्रयं नाव्यापकम् अचेतनेष्वपि यथास्वमुपत्यञ्जनविशे 
घविशेषणस्य प्रहणाद्, अस्ति हि खरूवाऽऽदीनामपि किञ्चिन्नियित्तं- 
यद्वशात् सूयाद्याकारप्रत्ययप्रसवः, सत्यमेतद्; अ्रथन्यक्तिवस्तुशब्दाना- 
तु िलिङ्कानां खवरंमावेप्वभ्यादतप्रसरत्वाखिलिङ्गयोगस्तद्ाकारभ- 

त्ययान्यथाऽनुपपच्याऽयुमीयते; तचत्र च परस्परविरोधि नियतन्यञ्जन- 
संबन्धरूपं लिङ्त्रय खोकिकं कथं स्यादिति १ तदवधीरणेन जातिपक्चा. ` 
वलम्बनं जातीनां हि सवंगतत्वादेकश्रयसमवायित्वं बहयोनामप्युपप- ` 
दयते, एवं गुणावस्थादौीनामपि लिज्ानां सखवंज विरोधः, 

तथा ह साङ्ख्याः सच्वरजस्तपसखां गुणानां सततपरि णानि. 
नामुपचयापचयमाध्यस्थ्यलक्षणा अवस्याविशेषा यथायोगं पुंस्त्वा- 
दिलिङ्गमातिष्ठन्ते, तदेतद् भाष्यकाराऽभिमतं दशनं संस्त्यानप्रस- 
वस्थितयोऽपि हि तस्य जिङ- 

तथा चाह~-"“संस्त्यानप्रसवो लिङ्गं “सर्वाश्च पुनमूत्तंय णव 
मात्मिकाः संस्त्यानप्रसवगुणा? इति वदता बक्षादावपि लिङ्खयोगः 
उपपादितः, तिलिङ्ता च समर्थिता, नियमे तु कारणं वक्ष्यते, तत्र 



कः 
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ततीयकाण्डे त्रये।दश् लिङ्समुदशः। ४३१ 

संस्त्यानं संहननं पर तिखयरस्तिरोधानमित्यवस्था स्रोष्वं, प्रसवः 

प्रवृत्तिराविर्माव इति पुंस्त्वम् , न खीपुंसो नपुंसकमिति स्थितिनं- 
पंस कम्थालक्षितं,-- 

तथा हि संग्रहकारः पठति-संस्त्यानं संहननं कय शक्तिवृत्तिरू- 
पाप्रवृतिप्रतिबनघतिरोभावः स्रीत्वं, प्रसवोऽप्युद्भवशक्तिवत्तिलाभः 
प्रवृत्तिराविभांव इति पुंस्त्वं, साम्यं स्थितिरोत्सुक्यनिवृत्तिर परार्थत्व. 
मङ्काङ्खिभावनिचृत्तिः कैवल्यमिति नपुंसकत्वमिति, 

अवस्थाविशिष्ठा वा गुणा एव लिङ्मबेव दर्शने पक्चान्तरम् , 
ते हिं कार्यान्तरवत् स्त्रयाद्यवभासमपि प्रव्ययमुपजनयन्तो भवन्ति 
किङ्ग्यपदेश्याः, एकस्यापि वस्तुनः शब्दमेदादर्थो व्यक्तिवंरित्वति 
लिङ्मेदस्य दशंनाद्, 

बहिरसन्नेव शब्देर्त्पादित इव बाह्ये वस्तुनि लिङ्धयोग इति 
काब्दाभिधेयस्वभ।वं लिङ्कमिति के चित्, 

तटस्तटी तरमित्यभिन्नेनापि शब्देनाभिननं वस्तु तिलिङ्ं प्रत्या- ` 
य्यत इति शब्दसंस्कारमा्ां छिङ्खमाधितं कश्चिद्, 

एवमपि च बाद्यत्वेनावसायान्नोदात्तादिधमंवच्छब्दधमंत्वं लि 
ङ्स्य किन्तु सरिया पुंसि नपुंसक इति शब्दान्वाख्याननिमित्तभाव- 
दश नाच्छब्दसंस्कारत्वमस्य, “तयोस्तु तत्छृतं दरष्ा” “यथाऽऽकाशेन 
ज्योतिषः” इति भाष्ये वणिंतम् , 
तदेते मतभेदाश्रयाः सक्च पश्चा यथायथमुत्तर् विचाश्यिष्यन्ते ॥१-२॥ 

` सम्प्रति शब्दशक्तिस्वभावानुसारेणापरं विकल्पसप्तकमाह- 

उपादानविकल्पाश्च लिङ्गानां सप्त बणिताः। 
विकल्पस्नियागाभ्यां ये शब्देषु व्यवस्थिताः ॥ ३॥ 

. उपादानं शब्देरविंशिष्टशक्तिभिरर्थोपाधित्वेन प्रहणं लिङ्ानां- 
तस्व सप्त मेदाः; लिङ्ामिन्यञ्जकशब्दशक्तिप्रतिनियताध्यासकायंलि- 
ङ्गानां गुणावस्थादिरूपाणां सवं् सम्भविनामपि, तथा विकल्पे 
खीवुंनपुंसकानां शब्दे : प्रत्यायने चत्वारो मेदाः-के चित् पुंनपुंखक- 
विषयाः शङ्खः पद्मः दाङ्क पदममित्यादयः “पद्मशङ्को निधो पुंसि; स्थितौ 
पुंसि च तोयज'' इति, के चित् स््रीनपुंसकनियता भागधेयं भागधेयी 
भेषजं भेषज्ञी अचिरित्यादयः, अन्ये ख्रीपुंससाघारणाः यथेष्वशानिति. 



+} 
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४३२ सटीके धाक्यपदीये 

थ्यादयः, अपरे जिलिङ्गाः तटस्तरीतटमिस्यादयः, संनियोगो = नियमः 
तेन चयो विकल्पाः तद्यथा च्रक्चादयः पुंस्येव नियताः, खर्वाऽऽद्यः 
सियामेव, दध्यादयो नपुंसक एवेति सक्च विकल्पाः ॥ ३ ॥ 

दानीं जातिपक्चोऽन्र विचायंते-लोकिकस्य लिङ्गलक्षणस्योपेश्च 
णात्; तन्न॒ गोत्वादीनामिव खीत्वादीनामेकत्र कथं न विरोध 

इत्याशङ्धाद- 

तिस्रो जातय एवेताः केषां चिरपमवस्थिताः । 
अविरुद्धा विरुद्धाभिर्गोपहिष्यादिजातिमिः ॥ ४ ॥ 

ख्रीत्वाद्यनुरक्तप्र्ययजननात्सवं्ाविरुढसमवायाः स्रीत्वादि- 
जातयो रि रुद्धेकार्थसमवायाभिर्गोत्वमहिषत्वादिजातिभिः खरैकस्मि. 
छ्ाश्चये वतन्ते प्रव्ययमेदो जातीनां चिङ्गं, स च गोत्वाश्वत्वादिनि- 
मित्त पकस्मिन्नाश्रये न जायते; ख्रीत्वादिनिमित्तस्तु मोत्वाद्याश्र- 
ये जायत इति कथमासां जञा तीनां गोत्वादिभिर्विरद्धत्वं न स्यात् ॥७॥ ` 
तथा हि- 

हस्तिन्यां बडबायां च स्रीतिबुद्धस्समन्वयः। 
अतस्तां जातिमिच्छन्ति द्रव्यादिसमवायिनीम् ॥ ५॥ 

भिन्नजातीयेष्वपि सूयाद्याकारवुद्धेरनु गमाज्ाव्यन्तरेः च्रीत्वा- 
दिजातीनामविरद एकाथंसमवायः, अयमन परमाथः-इह शब्दा- 
छिङ्खोपाधः प्रत्ययस्य भिन्नज्ञातीयेष्वप्यञुगमस्य दशनात् शब्दश्रमा- 
णकानां शब्दार्थोऽथं इति सवं द्रव्यगुणकमंखामान्यादावपि लिङ् 
जातियोगः कट्प्यते, तथा च स एवाथः केनचिच्छब्देन नियतलिज्ञो- 
ऽभिधीयमानस्तद्िङ्जातियोगी; शब्दान्तरेण तु लिङ्गजात्यन्तसरयोगी ̀  
प्रत्याय्यत इति न का चित् श्चतिः+तद्यथा भावशब्देन पुंस््वोपाधिस्स- ̀  
त्तोच्यते सत्ताशब्देन स्रीत्वोपाधिः साम्यशब्देन नपुखकस्वोपाविः+ 
पवं तादो बाच्यगोत्वादयोऽपि से 
धयोऽभिधीयन्त इति शब्दशक्त्ययसारेणेव सव्र. लिङ्गोर्पा 
व्यवस्थिताः शब्दा द्रव्यायमाणं वस्त्वाचक्चाणास्तद्धमंलिज्ञोपाधि 
तयेव तत्र तच्च प्रवतन्ते, तथा च स््री्वं ख्रीता खीभाव इति लिङ्क 
ष्वपरो लिङ्खयोग इति वक्ष्यते ॥ ५ ॥ | 



ततीयकण्डे त्रयाद्शो लिङ्गसपुदेशः । ४३३ 

पतदेवोपपादयितुमाह-- 

परतन्वस्य यद्िङ्गपपोद्धारे विवक्ष्यते | 
तत्रादो शब्दसंस्कारः शब्दैरेव व्यवस्थितः ॥ ३ ॥ 

नामपदेन सत्वभूतस्याथस्याभिधीयमानत्वात्तस्य वत्तावुपसज- .. 
नभूतस्यापि प्रक्रियायामपोद्धारवाकये ऽभिधित्सिते ध्रत्ययेन यलिङ्गमु- 
पादीयते नान्तरीयकं तत्केवलं शाडदान्वाख्याननिमित्तमिति शब्दैरेवा- 
ङ्गीकृतं, प्रयोगे तु रोकिके तदविवक्षितमित्यर्थः, 

तथा हि “कुक्कुख्यादीनामण्डादिषु पुंवद्रचनं, प्रत्याख्याने “चा 
स्त्री पूव पदविवक्षितत्वादि?ति कुक्कुटाण्डं खगक्षीरमिति,कुककुटादेर. 
ण्डादि विशेषणस्य जाति मात्रदिवक्लायां स्त्रीत्वस्याविवक्षितच्वादु, 
 अतिदिष्टेऽपि हि पुंशब्दे पूर्व॑पदवाच्यं खरीत्वमच्र नावगम्यत इति 
किमतिदेशेन, यत्र हि गम्यते खरत्वं तश्र पुंशब्दोऽतिदिश्यतां, यथा 

` दशंनीयमार्याऽऽदौ, अज हयत्तरपदेन स्त्रीलिङ्गेन सामानाधिकरण्यात् 
चूवंपदस्य स्यथंताऽवगम्यत इति पुंशाब्दातिदेणो युक्तः, 
 कुक्कुटाण्डादौ स्रीलिङ्गताऽभावात् पूर्वपदस्य स्त्यर्थता 
नियमेन नावधायंते; प्रक्रियावाक्ये तु शाख्रीयापोद्धारे कुक्कुट. 
स्याण्डं स्ृगस्य क्षीरमिध्येवं पुंलिगेन प्रदशंनं सत्वभूतस्यार्थस्य 
लिङ्कनान्तरीयकत्वात्, ततश्चासौ स्वाभिधायिनः शब्दस्य संस्कारः, 
अण्डश्लीरादीनां तु पुंसः संबन्धाभावादर्थात्प्रयोगे लौकिके ल्रीत्वाव- 
गतिः, तदुक्तं “सर्जश्र जातयः समवस्थिताः” इति ॥ ६ ॥ 
तामिदानीं व्याप्षिमुपपादयति- 

बुद्धया करिपतसख्पेषु रि्गष्वपि च सम्भवः । 

ख्ीत्वादीनां व्यवस्था हि सा लिङ्गे्पदिश्यते ॥ ७ ॥ 
बदहिवंस्तूनां बुद्ध्या ज्ञानेन कटिपताकारेषु समारोपितरूपेषृपा- 

धिस्वेन वस्तुचिषयेष्वभिधीयमानेषु खीत्वादिष्वपि लिङ्खेष्वपरलिङ्क- 
योगो यथास्वं शब्दप्रतिपाद्ेष्विति सवंशब्दविषयाणां टिङ्कानां व्या- 
चिः सा व्यवस्था नियमः, खीत्वादीनां लिङ्गे लिङ्ीयाध्यासः शब्दैः प्र- 
तिपाद्यतेतथा हि-भावप्रत्ययान्तेयि ङ्गममिधायियिः शब्दे रर्थानां स्त्या- 
दीनां छिङ्ानियमेन प्रत्यायने स्तत्वं त्रीता स्जीभाव इति स्नीत्ववि- 

५५ 



४३४ सटीके वाक्यपदीय 

शिष्स्य द्रभ्यस्य स्घीशब्देनाभिहितस्य भावप्रत्ययेन प्रच त्तिनिमित्त- 
नपुंसकस्वादियोगित्वं स्वभावात्प्रकाश्यते भावशब्देन च पुंस्त्वविदिघर- 
मिति शब्दज्ञेन प्रत्ययेन छिङ्गेष्वपशर्लिङ्कयोगो लक्ष्यते, तदुक्तं - 
“प्राग्किङ्गे लिङ्कमेव व्यवस्थितमिति ॥ ७ ॥ 

“असत्त॒ म्गतृष्णावदि^ति अचेतनानां लिङ्खमवस्थापयितुं भा- 
ष्येऽभिहितं व्याचष्ठे- 

यथा सलिनिभोसो म्रगतृष्णासु जायते । 

जलोपलन्ध्यनुगुणाद्धीजादुद्धिजरेऽसति ॥ ८ ॥ 

तथेव।व्यपदेश्येभ्यो हतुभ्यस्तारकाऽऽदिषु । 
मुख्यभ्य इव छङ्कभ्या भदा खाक व्यवास्थताः। ९॥ 

सरगतृष्णा मरुमरीचिका प्रसिद्धाः, ता हि तरङ्ायमाणाः सगाणां - 
तत्तल्यानां मुग्धानां च पिपासामुपजनयन्ति, दिनकरकरनिकराः . 

प्रसपन्तो देशमू््वाधरभावेन समाक्रामन्तस्तरङ्कारप्रत्ययमुपज्ञ- ` 
नयन्ति पिपाखूनाम् , अत पव तृष्णाङृताद् भावनावेशांदुदकत्वेन 
प्रतिमासमानास्तृष्णाशब्देनोच्यन्ते,यथा ह्यदक्रवासनाखक्षणाद् बीजा. 
दसत्यपि तत्र॒ जखे सन्तापसन्धुक्चितानां पिपाघ्नां जलाका 
रावगाहिनी बुद्धिरुपजायते, एवमेव तारका पुष्यो नक्ष्रमित्ये- 
वमादिष्वचेतनेषु बहिरविद्यमानेभ्य एव लिङ्गेभ्योऽत एवाविद्य- 
मानत्वादेवाव्यपदेश्येभ्यो रोके तारकाऽऽदिशब्देभेदाः प्रतिनियत. 
लिङ्ाजुगताः प्रकाश्यन्ते, तथा बहिविद्यमानलिङ्कनिमित्तमन्यत्राध्य- 
स्तोदकभाववदिहाप्यन्यत्राध्यस्तस््रीत्वाद्यसदध्यारोपितं प्रतीयत 
इति दरष्रान्तेन साम्यं, व्यञ्जकाभोवश्चान्न वाधक प्रमाणम् , अयमथः 
शब्दानां शक्तिनियमादसदपि बाह्यं शूपमभिधातं न व्याघातः सद्र. 
शश्च सदसतोस्ततः परत्ययः प्ररूढः, शब्दो हि सत्यपिथ्याज्ञानावेदित. 
मर्थविशेषमभिधत्ते, मरुमरीचिषूदकं खादर श्यादध्यारोप्यते, न चाचेत.. 
नत्वेन खटुवाव्रक्षयोः स्रीपुंसाभिव्यञ्जकसद्रशं किञ्चिद् दश्यत इत्या. 
शङ्ध; विषयसाद्र श्थमनपेकष्याप्यनादिमिथ्यावासनावशाद् श्रान्तो 
भवन्तीति दशनान्तरमुक्तं भाष्ये, “गन्धवंनगरं यथे"ति ॥ <-९ ॥ 

अतोऽनन्तरमिदसुक्तं भाष्ये-“अदित्यगतिवत्छन्न'' “वस्त्रान्तरः 
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तृतीयकाण्ड त्रयोदशो लिङ्गसपरदेशः। ४३५ 

तवच्च तदि'"स्येव्येतद्याचष्े 

व्यक्तेषु व्यक्तरूपाणां स्तनादीनां तु दशनात् । 
# 0.0 [३ # 

अन्यक्तव्यञ्जना व्यक्तज।तेनं पारकरप्यते ॥ १० ॥ 

व्यक्तेषु चेतनगतेषु लिङ्खेषु स्तनकेशादीनां सदु पन्यञ्जनानां स्पण्र 
रूपाणामुपरम्माद चेतनेषु खरूवाऽऽदिष्वनमिव्यक्तव्यञ्जना लिङ्जाति- 
न परिकल्प्यते न उयवस्थाप्यते, सवंथेव व्यक्तेरप्रतोतेः किन्तु प्रमा- 
णेन प्रतीतो तु तदवस्थापनमहंति; यथाऽऽदित्यगतिदंशान्तस प्राप्त्या 
ऽय मीयते; वस्तरान्तर्हितं च वस्तु वस््रापाये व्यवधाने निवत्ते साक्षाद् 
गृह्यते, नेवं लिङ्जातिन्रक्चादिषु न कदाऽप्युलक्षिष्यत इत्यसती 

न पुंशक्तिवशात्परत्याय्यते, तथा च भाष्यं-"“येऽप्येते रथकारा- 
वासीव्रक्षादनदस्ताः, इत्यादि, 

प्रमाणसिद्धस्य द्यु परन्धिहेतवोऽतिदृ रात्सामीप्यादिन्द्रियघा- 
ताद् मनोऽनवस्थानादिव्यादयो, न चेदं लिङ्गं प्रमाणसिद्धं किञ्च 
नास्ति वस्तु सत्यभूतो धमः, एवं च तदुपगमः प्रत्यक्चेण विरुष्यत- 
इत्युक्तं भाष्ये ॥ १० ॥ 

तद्याचष्टे- 
[प्प 

आस्तत्व च प्रातज्ञाय यदा दशनामच्छतः। 
(क 

अत्यन्तादशनन स्यादसत्व प्रात नश्रयः॥ ११॥ 

खर्॒वाच्रश्चादो लि ङस्य सच्वमभ्युपगम्य व्यञजनाज्ुपलन्धेर्निस्य- 
मनुपरुन्धिमभ्युपगच्छतो वादिनो द्र श्याचुपकञ्धिर प्रमाणभूता ऽभावं- 
प्रति स्यादित्थभावे शशविषाणादौ सं रेहप्रसङ्गः, तत्रादशंने सत्यपि. 
निश्चयो न स्याद् यतस्तत्राप्येतच्छक्वते वक्तुम् असिति तदिन्द्रिय- 

दौ्बव्यात्त न दश्यत इति, तदयं प्रव्यक्षविरोधाभ्यं द्र श्यस्वभावस्य 
प्रत्यक्षेण कदा चिदप्यगरृद्यमाणस्य सत्ताऽभ्युपगमः लिङ्का्यस्य 
खटवाबक्षादौ खाबादेदंशंनाल्िङ्गाचुमानमिव्युक्त, “ययोस्तु तत्छतं. 
दृष्ठाः “यथा ऽऽकारोन उयोतिष'” इति, आकाडनमाकाशः प्रकाशः तेन 
यथा तत्कारणस्य ञ्योतिषोऽचुमानं; तथा लिङ्गकायेण लिङ्स्येति, 
एतद् दूषितम्-“अन्योन्यसंश्रयं त्वेतदि"ति ॥ ११ ॥ 
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ठैर. सरटाकं बक्यपद् य 

तद्याचष्टे- 

न चारमनुमानाय शब्दो दनपूवंकः । 
सिद्धे हि दर्शने किं स्यादतुमानप्रयोजनम् ॥ ९२॥ 

इह सिद्धस्याथस्य चलियां पंसि नपंसक इत्यनुवादः शन्दसं 
स्काराथः, तथो च यदि प्रत्यक्चादौ लिङ्गस्यास्ति प्रमाणसिद्धिः 
तदा शाब्दात्तद चुमानं व्यथम् ; अथ नास्ति तदा प्रव्ययादेकाथस्य वि 

ध्रीयमानस्य निमित्तत्वेनोपादानमप्रमाणमनुपपन्नमित्यथः, अन्यतो 
ऽवबगतस्य शब्दादेव प्रतीव्यभ्युपगमेरन्थोन्यसंश्रयमेतदितरेतराश्रयद् 
षणदुष्टमित्यथंः, लिङ्गसिद्धौ निमित्तत्वेनोपादानमेतन्निबन्धनस्य 
शब्दस्य; प्रयोगाभावा्तेन तत्सिद्भ्ययोगात्तदेवं. लोकिकं छिङ्गमचे 
तनेष्वव्याक्तसुपेक्ष्य "“संस्त्यानश्रसवो लिङ्गमास्थेयाविः'ति परिभाषि 
तं भाष्ये लिङ्गमुक्तं, तथा चाह- 

“संस्त्याने स्त्यायतेड ट् स्री सुतेस्सप्ध्रसवे पुमान्" इति 
स्त्यानं संहननं, प्रसव उपचयो; रूपादीनां स्वादिगुणानां, स्त्या- 

यति संहननमापद्यतेऽस्यां गभं इत्यधिकरणं स्त्री, सू तेधातोरभावे प्रसव- 
उपचये ङम्खुन्प्रत्यये परतस्सकारस्य पकारादेशे कृते पुमानिति, यदाह 
सविति । संकारस्य पकारादेश इत्यथः, अनेन च प्रकारेण विषये सत्यर्थे 
वति सचयति, अत एव प्रत्ययं नोपन्यस्यति पातेङमसुन्नत्येवं तस्य प्र 
सिद्धः, अर्थानां प्रसिद्धानामेव शार्ञेऽचु वादाद् रूल्यथवाधो विज्ञायते 
तेन प्रसवः प्रव्र्तिराविमांवो गुणानां शास्त्रे पुमान्;लोके तु पाति सन्त 
तिमिति पुमान्, यद्यपि चावि्मावतिरोभावावपि लोकिकावेव छोकखिः 
दस्यैव रास्त्रे ऽयुवादस्योपपत्तेः, तथाऽपि प्रसिद्धतरस्तनादि संबन्धो 

लोकिकस्त्यञ्यते, अव्याप्तेः “सर्वांश्च पुनसुतय एवमातमिकाः शब्दस्प- 
शंरूपरसगन्धवत्यः' इति संस्त्यानप्रसवयोरिङ्योव्या्िरूपपादिता, ` 

तथा चाचेतनेष्वपि सिद्धिः, मूतिशब्देन हि वस्तुमात्रं लक्षितम् आका. 

शादीनामपि चादिमन्दशने सच्वादिगुणत्रयमयत्वादाविमावतिरोभाः । 
वयोरपि प्रतिपत्तिः चैतन्यमात्मा चिदिति नित्यभूतेऽप्यात्मनि देहाश्र. ॥ 
यत्वेन गुणमध्यव्यवस्थितत्वात् तद्धमांविभावतिरोमावोपपत्तिः, तदे 

वं वैयाकरणेर्लोकिकं लिङ्गमाश्चयितुं न शक्यम् अवश्यं च कश्चित् 
स्वङ्कतान्द आस्थेयईइति, संस्त्यानधरज्ञवो लिङ् खीपुंसलक्षणमुक्तम् , 
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तृतीयकाण्डे त्रयोदशो लिङ्गपमुदेशः। ५३७ 

उभयधमंसाम्यरूपा स्थितिनंपुंखकमथां दुक्तं भवति ॥ १२॥ 
तथा हि भाष्यतात्पयं व्याचष्टे 

आ विभावस्तिरो मावः स्थितिश्वेत्यनपायिनः। 
धमां मू्तिषु स्वां िङ्त्वेनानुद धिता: ॥ १३ ॥ 

बधंते यावदनेन वधितव्यम् अपायेन वा युञ्यत इत भावानां. 
सततपरिणापिर्बाद्धम्रयस्यानपायित्वम् ॥ १३॥ 

तथा हि- 

सवेमूर्यात्मभूतानां शब्दादीनां गुणे गुणे । 
त्रयः शब्दादिधमास्ते सवत्र समवस्थिताः ॥ १४।। 

सर्वांश्च पुनमूतंय एवमात्मिकाः शब्दस्पशंरूपरसगन्धवत्यो यत्रा 
हपीयां सो गुणास्त्रावरतस्रयः; रसगन्धो न सवत्रेति भाष्यकारेणेव 
खवंभूतात्मकत्वं शब्दादोनासुक्तम् , राब्दादिगुणसमुदायात्मका हि 
मताः शब्दः स्पशो रूपमिति पदार्थाः, एककगुणोत्कपंणाकाशादिषु 
पथिञ्यन्तेषु शब्दादयः पञ्चगुणाः समुदायमावमापदयन्त इति 
शब्दादिखुणा मूत्तयो, व्यतिरेकेऽपि द्रव्यस्य समवायवङ्ात्तद. 
कत्वमिव, तत्र शब्दः स्पर्शो रूपमिति गुणत्रयमव्यभिचारि 
शसगन्धो त॒ तेजस्यभावाद्वयमिचारिणोौ, ते च शब्दादयः सस्व- 
रजस्तमोकश्चणगुणमया इति गुणे गुणे शब्दादौ सस्वादिगुणत्र 
यधमा व्यवस्थिताः, सवस्य सत्वादिसंनिवेशमाजरूपस्यानादयवि- 
द्याया गुणधमाविनाभाव उक्तः, तत्र प्रकाराः प्रसव आविर्भावः 
घस्वधमेः, प्रवत्तिः क्रिया रजोधसमः; आवरणं तिरोभावः स्थिति- 
स्तमोधमः, एत एव धमां लिङ्क; तथाऽप्याविर्मावप्रकाशनियम- 
रूपसत्वतमोधमांजुगतः प्रवृत्तेः क्रियाया रजोधमरश्चषणाया विशेष 
५ स्त्वम् , एवं तिरोभावः लरीत्वं, सामान्यरूपा तु प्रवृत्तिस्तमोबहला 

तेनेपुंखकत्वमिति ॥ १४॥ 

` किङ्खजरयं साविकं भवतु रूपादिखमुदायात्मनो वस्तुनो 
मिणो यद गन्धः स्पशं रूपं रसः शाब्द इत्यादि तु कथं नहि 
हपादीनां केवखानां रूपाद्यन्तराभावात् कस्य चिदाविर्माबादयः 



म 

४३८ सर्टीके वाक्यपदीये 

सन्ति येन लिङ्गयोगः स्यादित्याशङ्क्याह -- 

रूपस्य चसममाज्राणां श्॒द्ादौनां प्रतिक्षणम् । 
का चित्मचीयते का चित्कथं चिद्पचीयते ॥ १५ ॥ 

रूपस्यावस्थाविशेषादात्ममाच्राः साधनक्रमेण परिणमन्ते तस्यापि 
सत्वादिगुणात्मत्वाह्, यथोक्तं “शब्दादीनां गुणत्रयस्सत्वादि धमा"- 
इति, तथा च क्षणव्यतिरेकिणामात्ममाजाणामवस्थाविेषाणां नव. ` 
नवानापासादनात् का चिदवस्थाऽऽविभंवति का चित्केन चित् 
प्रकारेण बाद्यनिमित्तो पधानवरोनापचीयते प्रीयत इत्याविभंवति... 
रोभावाचुयायिनः पुरुषाधा हि परिणामिनां गुणानां प्रतिकलमवस्था- 
विशेषा भावतच्वद्रश्चाऽवसेयाः सौक्ष्म्यात्, स्थूरद्रष्टया नावधायन्ते 
यथोक्तम्-- 

“कलानां पृथगर्थानां प्रतिभेदः क्षणे श्चणे । 
विद्यते सर्वभावेषु सौक्षम्यात्तद् न विभाव्यते ॥ इति, 

प्रतिकलमन्तरा परिणामाभावे = 
य पपतिरत्यन्तविशेषदर्शनादनुमीयत एव सुक्ष्मः परिणामः, तथा हि 
फलादीनां पूर्वपूर्वश्यामादिरूपापगमेऽभिनवरक्तादिरूपोत्पत्तौ पाण्ड- 
रूपावसानसमयप्रभमवपरिपाकाविभाव 

एवं रसादीनामपि प्रतिकटमवस्थाविशेषः परिणामपरम्परासाः 
दनेन स्वादिष्ठादिपरिणामावसायः ॥ १५ ॥ 

अत्रेवाथं भाष्यकारीयं संवादमाद- 

कयितोदककर्पेषामनवस्थितदटत्तिता । 
[1 स ¬” (नि 

अजस्रं सवेभावानां भाष्य एवोपव्णिता ॥ १६ ॥ 

परिणामं विनेह न कश्चित्स्वरिमन्नात्मनिं मुहतंमप्यवतिष्ठते, बधते ॥ 
यावदनेन बधितव्यमपायेन वा युञ्यत इति भाष्ये पच्यमानजलस.॥ 
द्रश्चा चञ्चलता मूर्तीनामाख्योता; तथा चाविर्भावतिरोभावयोः व्यौ 

पकत्वात्सवंन्न खरपुंसलिङ्गयोगः ॥ १३ ॥ 



ततीयकाण्डे त्रयोदशो लिङ्गसपरुदेशः । ४३९ 

यदेवं; स्थितेः कोऽवसरो यत्र नपुंसकं स्यादित्यत आह-- 

प्ररत्तरेकरूपत्वं साम्ये वा स्थितिरुच्यते । 

आविभावतिरो भावप्ररस्या व्यवतिष्ठते ॥ १७॥ 
उपचथापचयलक्षणे द्वे अवस्थे पदार्थानां, तच्नोपचयप्रवाहे या 

बृद्धपाख्या प्रवृत्तिस्तस्या अभेदेनाध्यवसायात् रस्थितिव्यंवस्थाप्यते, 
पएवमपचयप्रवाहे याऽपायलक्षणा प्रचृत्तिस्तस्या असेदेनाध्यवसा- 
यात् स्थितिः कटप्यते प्रतिकलं प्रवाहयोभेदे वा प्रवृत्तिरूपसामभ्धात् 
स्थितिः इद्धिपरिणामेऽपायपरिणामे च प्रतररिरूपं तस्यमिति तदेव 
साम्यं स्थितिः, 

यद्वा ऽऽिभावतिरोभावयोय निरन्तरा प्रचृत्तिस्तया हेतुभूतया 
स्थितिरवकस्पते, 

तथा हि कस्याश्चित् कखायास्तिरोधानानन्तरमेव यदा कलाऽ- 
न्तराविभांवस्तदा तिरोधानस्यानिश्चितत्वात् स्थितिरेवावसीयते, 

तदेतं सततपरिणामिनां गुणानामध्य वस्रायवशेन स्वभावेक्यं सा- 
भ्यं तिरोभावपपयंवसानं वेति प्रकोरज्येण स्थितिरिह निरूपिता ॥१७॥ 
यद्वा किमध्यवसायापेश्चया वस्तुरूपेऽ स्थितिः ? इत्याह- 

गुणडइत्यव बुद्धो निमित्तत्वं स्थितिमता । 
स्थितेश्च सवेछिङ्ानां सवेनामतव्रच्यते ॥ १८ ॥ 

इह सत्वादयो गुणा वरेश्वरूप्यमापद्य मानाः स्वजात्यनतिक्रमेणैव 
वतन्ते, तथाऽपि प्रतिकलं प्रकाशप्रवरत्तिनियमानां स्वादि धर्माणाम. 
च॒चत्तिः, इत्थं च गुणसामान्याुगमादन्वयिप्रत्ययस्य सर्वावस्था- 
स्वेते गुणाइत्यस्य हेतवो भवन्तः स्थितिलिङ्तामासादयन्ति;सामान्यं 

हि गुणरूपं स्थितिः तञ्च च सामान्ये सवंविशोषान्तर्भावादाविर्माव 
तिरोभावयोरपि तदजुगमात् स््रोत्वादिलिङ्मेदस्य नपुंखकलिङ््- 
स्थितिशब्दवाच्यं सवनामेव सवनाम व्यवहियते, तथा हि तदा 

दिसवनाम वस्तुमात्रधरत्यवमशंजनकमविहतप्ररत्ति सवत्र; तथा नपुं 
सकमपि विशेषाविचक्चायां मेदेन सवलिङ्परामशकं ज्ञानमित्यादाव- 
व्यक्ते गुणसन्देहे प्रयोगाहमिति ॥ १८ ॥ 

तदेवं गुणावस्था लिङ्गमिति निर्णीते सवत्र तस्यासभ्भवात् 



थे° सटीके वाक्यपदीये 

ततो व्यवस्थेति भाष्ये चोदयित्वा; विवक्षातो व्यवस्थेति व्यक्त- 
तद् व्यवस्थापथितुमाह- | 

स्थतेषु नत्रषु लिङ्गषु विवक्षानियमाश्रयः। । 

कस्याचच्छब्द संस्कारे व्यापारः $ चिदिष्यते॥ १९॥ 
सत्त्वादिगुणज्रयमयेषु सवेष्वाविर्मावादिरूपसम्भवेऽपि योग्यश- 

बदनिबन्धनविवक्षानियमाशयेन कस्य चिदेव लिङ्गमेदस्य कस्मि 
श्िच्छब्दे संस्काराथे' व्यापारः च्ियां पुंसि नपुंसके चेत्येवमुषा- 
त राब्दशक्तिनियमाद्धि नियतलि ङ्ोषायेरथस्याभिधानं, । 
चेदमन्वाख्यानमिति भ्यवस्था सिद्धा ॥ १९॥ » 

 द्रष्ान्तेनेतदेव साधयति-- 

संनिधाने निमित्तानां किंञिदेव प्रवतेकम् । 
यथा तक्षादिश्षब्दानां लिङ्गषु नियपस्तथा ॥ २० ॥ 

वस्तुन्यनेकनिमिचसंनिधानेऽपि शब्दानां स्वशक्तिवेचिभ्यात् 
किञ्चिदेव तत्र प्रवतंकं, तद्यथा तक्चणच्छेदनाद्यनेकक्रियासंनिधानेऽवि 
तक्चणमाधित्य तक्षा ऽयमित्यभिधानमथस्य, शरावादिकरणावियुक्त- 
भ्रमणनिमित्तः $स्भकारशब्दः ॥ २० ॥ 

पवं स्त्रीत्वादि विशिष्टेष्वथंषु शब्दानां लिङ्नियमे प्रचृत्तिरभिधान- 
वेचिञथात् , तथा हि “तस्योक्तौ लोकतो नामेति लोकप्रसिद्धिनिंयतलि- 
ङ्गादिध्योतनोपायः शब्दानामुक्तः, स यः कथित् लोकोऽ श्राद्य इत्याद- 

भावतत्वद शार्शटाः चन्द थु व्यवास्यतम्। 

यद्यद्धमऽङ्गतापात्त छङ्क तत्ततपचक्षत ॥ १ ॥ 

इह रोकशब्देन शिष्टा विवक्षिताः, तेषां च वस्तुपरमाथंसाक्चा. 
त्कारित्वं रक्षणं, ते हि निरावरणख्यातयो ऽभिधेयेषु समवेतं स्त्रीत्वां 
दिकिङ्मभ्युदये य्ह यस्य शब्दस्य साधनतामेति तत्तदेव तस्याच 
क्षते, ततश्च यलिङ्कस्य शाब्दस्य धमसाधनत्वं शिष्टेरुपर्न्धं तस्य 
तथाभूतस्यैव प्रसिद्धस्य खतः साधुत्वमभ्युपगन्तव्यं, तथां च प्रयो. § 
क्तृविवक्षाऽ्र न लोकिकी स्वेच्छारूपेप्युक्तम् भवति; अत एव रिष 

 समाचारदेव सिद्धौ; शब्दानां लिङ्विशेषाभिधानशक्तिप्रतिषादकं- 



ततीयकण्डे त्रयोदशो लिङ्गसमरदेशः । ४४१ 

नपुंखकमित्येवमादि शाखं प्रत्याख्यातम् ;““लिङ्मरिष्यं लोकाश्रयत्वा- 
लि ङ्गस्ये,ति शिष्प्रखिद्धेश्चापि प्रमाणभावतः शब्देषु लिङ्ब्यवस्था न 
सङ्गीयते; यथायथं विषयमेदेन व्यवस्थापनात् ॥ २९ ॥ 

एतदेव निद शनोपक्रमं साधयति-- 

स्ठरभेदाद्यया शब्दाः साधवो विषयान्तरे । 
लिङ्ग भेदात्तथा सिद्धात्साधुत्वमनुगम्यते ॥ २२ ॥ 

सक्षम रूपस्थोदात्तादेः स्वरस्य विशेषायथा जातिरूपामेदेऽपि 
शाब्दा विषयविशेषाश्रयणेन प्रतिनियतसाधिमावलम्बिनः; तथा टयश्च.- 
स्यादेवनस्येः'ति देवनाक्चव्यतिरेकिणोऽश्च ब्द स्याद्यदात्तत्वं देवना- 
क्षस्य त्वन्तोदात्तत्वमिति, आद्यदात्तः शकटाक्षादावेव साधुनं 
देवनाक्षे, अन्तोदात्तश्च ततेव न हाकटाक्चादाचिति विषयान्तरगामि 
तया प्रतिनियतं सचुत्वं शब्दशक्तिनियमाच्छिष्टपरिद्रष्ठाद्, 

पवं शिष्टप्रयोगादेव सि द्धान्निञ्चितालिङ्नानात्वात् साधरुत्वमन- 
पश्रंशत्वं विषयविभागेन दाब्दानामवस्थितमनुगभ्यते व्यवहारे, 

तथा हि समप्रविभागेऽ धंशाब्दो नपुंखकलिङ पिप्पल्या अधंमर्धंपि 
प्पलो; एकदेशमात्रे ते पुंलिङः, स।रशब्दो न्यायादनपेते नपुंक्तकलिङ्ं 
तत्सारमिति; उत्कषं पुंलिङः चन्दनक्ारः खदिरसारः, “पद्म शङ्को 

निधौ पुंसि स्थितो पुंसि च तोयजः' इत्युदाहायंम् ॥ २२ ॥ 

ययेवं स्वरसंस्कारनियमाद् यथा ऽथः शि्प्रसिद्धः शाखेऽच गम्यते 
तथा लिङ्नियमोऽपि कस्मान्नानुविधीयते येन प्रत्याख्यायते ? 

। इत्यत आह- 

प्रयोगो विभयोगश्च छेके यत्रोपलभ्यते । 
श्ाश्पारभ्यते तत्र न प्रयोगो विपयेये | २३ ॥ 

अक्षीणि मे दशनीयानि; पादा मे खुककमातरा इति विपरीतस्यापि 
प्रयोगस्य लोके दशंनाद् “बहुषु बहुवचनमिः?त्यादि शास्त्रमारभ्यते 
विप्रयोगनिचृच्यथम्, यत्रतु विपरीतप्रयोगोन द्रश्यत इति; अत्र 
शास्रेण नियमार्थत्वाच्छाखस्यानियमेनापचरत्तेव्यंवच्छेद्याभावे तदप्रव- 
तनात् तथा च ^ते प्राग्धातोः “उपसजन पूवम्” अच्रानिष्टादशेना- 

दिति प्रत्याख्यानम्, एवं लिङ्गचास्र मित्यपि, 

५५ 



४२ सटीके वाक्यपदीये 

तदेवं शब्दशक्त्यजुसारेण शिष्टप्रयोगा नियतलिङ्ास्सिद्धा इति 
शब्द धमस्तात्पयद्रश्ा लिङ्ुमवतिषठते वस्तुधमेस्यं नियतस्य शब्दे 
रावेदनात् तथा च वातिंकम्-एका्थं शब्दान्यत्वादु द्रषएटलिङ्ान्यत्वम 
वयवान्यत्वाखचेति ॥ २३ ॥ 

तदेतद् गुणावस्था लिङ्मित्यस्मिन्मते कथमुपपद्यते ? इति भ्या 
चष्टे-- ध 

उपाधिभेदादर्थेषु गुणधमेस्थ कस्य चित् । 
निपित्तभावस्साधुत्वे विवक्षा च व्यवस्थिता ॥ २४ ॥ 

गुणानां सच्वादिमयानां शब्दादीनां धर्मो लिङ्क, सच्वादयो हि 
 प्रधानशब्दं वाच्याः सूक्ष्मतरा गुणा व्यवहारं न साश्चादबतरन्तीति 
-तत्परिणामरूपाणां रूपादीनामाविभांवाद्यवस्थारूपं लिङ्कमाख्यातं- , 

ष्ये, तस्य लिङ्कस्य वस्तुन्यवस्थितत्वात् तस्यावच्छेदकत्वेन कस्य , 
चिदेवान्वाख्यानहेतुत्वं व्यवस्थितं प्रतिनियतस्य शब्दस्य, तत्र निय- . 
ततदुपाघेरवच्छेदकस्य वस्तुगतस्य वक्ष्यमाणस्य महस्वादेर्भ॑दादन्य- 
त्वात् ष्वपि लिङ्गषु गुणावस्थारूपेषु कस्य चित्प्रतिनियतस्य ` 
समाश्रयणमिति वाक्यकारेणाप्युक्तम् ॥ २ ॥ 

तत्रेव निदशनमाह~- 

दिमारण्ये महेन युक्तं स्नीत्वमवस्थितम् । 
दस्वोपाधिविदिष्टायाः व्याः प्रसवय।रयता ॥ २५ ॥ 

महत्वलक्चषणेनोपाधिना सम्बद्धयोहिमारण्ययोः स््रीत्वमवस्थितं 
महद्धिमं हिमानी महदरण्यमररयानीति, तथा हस्वत्वलक्चषणेनोपाधि.. 
ना$वच्छिन्नायाः कल्याः प्रसवेन पुंस्त्वेन सम्बन्धः, कुटी चोपश्चण. 
मेकयोगनिदिं एयोः शमीशुण्डयोरपि, हस्वा कुटी कुटीरः, एवं हृस्वा. 
शुण्डा शुण्डारः, स्वाथिकश्चायं प्रत्यय इति स एव शब्दोऽवयवान्य 
त्वाद्धिन्नलिङ्गः, एवं दुरो यवो यवानीव्यादिख्दाहायः॥ २५॥ ,' 

नच चोपाधिमेदमात्रात्कथं स एव शब्दो लिङ्खान्तरयोगी स्यादिः 
त्याशङ्क्याह-- ¶ 

शब्दान्तराणा मन्नञ्य उषायाः प्राततपत्तय । > 

एकतामिव निधिस्य ठघ्वथेशुपदर्विताः ॥ २६॥ ` 



तृतीयकाण्डे त्रयोदशो लिङ्गसमुदेशचः। धे 

इह कघुनोपायेन शब्दानामचुशासनं, तत्र यावदयं खामान्येन 
शक्नोत्युपदेष्टुः तत्तावदु पदि शतीव्युक्तत्वाद्, हि मादिशब्दसामान्यमा- 
धित्यार्थान्तरविषयं शब्दानुशासनं क्रियते हिमानी कुटीर इत्यादि, 
एवं हि खाघवं सम्पद्यते; अन्यथा प्रतिविशेषं विशेषे ऽचुशासने महद् 
गोरबं स्याद्, एवमपि चानु शासनेन मेदे ऽथ॑मेदादन्यत्वमेव शब्दानां भा- 
विकमिति प्रतिनियतकिङ्गा विलक्षणा एव शब्दाः यथास्वमथंविशेष- 
नियता न चववयवापचयः, कुष्वथंमिति । खाघवाथं मित्यर्थः, चृत्तिविषये 
भावश्रघानो कघुशब्दो, तदिदमनेनेकाथं शाब्दान्यत्वमित्यादिना लि- 
ङगम्रिति सूचितं भवति वाक्चकारस्यापि तदेव दशंनमिति वातिंको- 
न्मेषे कथितमस्मामिः ॥ २६ ॥ 

मतान्तरेण संस्त्यानप्रसवादि छश्चयति-- 

उत्पातः प्रसवोऽन्येषां नाशस्पस्त्यानमित्यपि । 
आत्मरूप तु भावानां स्थितिरित्युपदिश्यते ॥ २७ ॥ 

पूवं साङ्ल्यदशेनाश्रयेण संस्त्यानादि विभक्तम् , इदानां वेशेषि- 
कादिनयेनोच्यते-उत्पत्तिरपू वावयवोपजनः प्रसवः पुंस्त्वं, पू्व॑दशने त॒ 
स एवाविभांव इति विशेषः, संस्त्यानं संहननमवयवानामपचयो निर. 
न्वयो विनाशः खीत्वं, पूवे तु तिरोभावमासुक्तं, नित्यानामनित्यानां- 
| भावानामनोपाधिकं निजतच्ं स्थितिनंपुंखकं, तत्न नित्यानां चेत- 
न्यमाकाडामिति, शरीरादयुपाधिसंखगें तु यथापूंमाविभावतिसोभा- 
बराबुक्तो, तथाऽत्रापि पक्षे चेतन्यस्योत्पत्तिविनाशौ व्याख्येयाविति, 
एवमाकाशस्यापि संयोगधर्मो पचारात् प्रसवयोगः, अनित्यानामयपि 

†वस्थास्वजुवतंमानेनेकत्बेन भरत्यभिज्ञायमानं स्वरूपं स्थितिनपु- 
कच्वमिति व्यवहारात् , प्रसवः प्रसूतिः प्रसवने; संस्त्यायः 

नमित्यत्न प्रसवादीनामन्येषामभावान्खगतृष्णावत् कदिपितं- 
 कद्पितरूपेषु लिङ्तष्वपि च सम्भवः स्बीत्वादीनामिति वा नि. 

तत् | 

तथा हि प्रकृतिः स्वरूपेणाभिघत्ते वस्तु प्रत्ययस्तु यथायथं स्त्री - 
वादिलिङ्युकमादेति, वास्तवत्वेऽपि शब्दश्रकल्पितोऽ्र भेदः प्रकृति. 

भ्यां लिङ्कस्य स्वरूपेण विशेषणत्वेन च प्रतिपादनाद् अत एव 
"भावस्य भावयुक्ततवादि"व्युक्तं भाष्यमपि स्तरीत्वेन युज्यत इति, 



८४४ सटौके वाक्यपदीये 

एवं ज्ञातिविनाश इति विनाशोपजनायोगेऽपि अथस्य छिङ्कयोगः 
शाब्दः तथाऽभिव्यक्तद शनोऽप्यभिन्यङ्ोऽभिव्यक्तिरभिव्यञ्जनमिति श 
व्दध्रमाणको लिङ्गमेदा भावयुक्तत्वादित्यञ्ज वातिकोन्मेषे विस्त 
रेण यथातच्वमस्मानि््यांख्यातमिति तत॒ पवावधायम् , गतमे- 
तत् ॥ २७ ॥ 

इदानीं शब्दोपजनितो ऽथातमा लिङ्गमित्येतद् दरशंनं मतान्तरेणा- 
वस्थापयितुमाह- 

दृष्टे निमित्त केषां चिजलास्यादेवद्वास्थितम् । 
टव चछन्द संस्कारमात्र तु परिकरिपितम् ॥ २८ ॥ 

केषां चिच्चेतनानामर्थानां समवेतमुपलरब्धमेव स्तनकेशादि 
निमित्तं स्तञ्याद्याकारस्य प्रत्ययास्स्युः, तथा हि तच्च प्रयोगात् किटा- 
वसितलिङ्कस्य चेतनविषयादन्यत्र समारोपाच्छब्दसंस्कारहेतुत्व भां 
न तु वास्तवरूपतेत्यनेनापि नयेन व्यास्ति्तिद्धिरित्यथः ॥ २८ ॥ 
अत्रेव निदशनमाद-- 

यथा प्रसिद्धेऽप्येकलवे नानात्वामिनिवेशिनः । 
नानात्वं जनयन्तीव शब्दा लिङ्गेऽपि स क्रमः ॥ २९ ॥ 

निश्ितेऽपि वस्तुन एकतवे दाराः, आपः, ग्रहाः, सिकता इत्यादयः 
शब्दाः धममेदाश्रयवहुत्ववृत्तयस्तत्र बहुत्वं जनयन्तीवः; तथा व्यव 
सायज्ननान्न तु परमाथतः, तथा लिङ्गेऽपि स््ोत्वादो स क्रमः परि. 

पारी, बहिरसतोऽपि तस्य तारका ऽऽदौ प्रकाशनात् ॥ २९ ॥ अ 
एवं च कृत्वा शब्द संस्कारो लिङ्मित्यन्तिममेव दशनं परमाण 

भूतमभ्युपगच्छन्ति- 

। 
। 

इदामयमय चति श्न्द्सस्कार मात्रकम् | 1 

नामत्तदशनदथः कथतसवत्र वण्यतं ॥ ३० ॥ । 

इदं वस्तु, इयं व्यक्तिः, अयमथं इति त्रिलिङ्खानां शब्दानां सवत्र 
वस्तुमात्रे निमित्तापेश्चा प्रचत्तिनं व्याहन्यत इत्यस्मान्निमित्तदशं ना. ॥ 

च्छब्दान्वाख्यान मात्रं चिङ्मभ्युपगन्तव्यम् , बाद्येऽथं तस्य ोकिके- 

रूपानवधघारणात् शाल्रखमयोन्तःपातिनः परमुपकस्षयन्ति शब्दार्था ॥ 
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निति बहीरूपत्वेनाध्यवसायानुपपस्या ऽथंविशेषसम्प्रत्ययो न विर- 
ध्यते; वहिस्सत्ता ऽनपेक्षणाच्च शब्दाथंस्यानुशासनाङ्स्य स्ियामि- 
त्यादेरविशेषेण लि ङ्पत्ययमात्रेऽजुगमः युवतिः खद्धेत्यादौ खरीप्रत्यय. 
स्यांसदाकारस्य वा विशेषाद्, वास्तवे तु शब्दान्वाख्याने निमित्तेऽ 
ङ्गीक्रियमाणे राहोः शिरः स्वस्य स्वभाव इत्यादो व्यतिरेकविभक्तिः 
कथंः तस्मादसतोऽपि बाह्यत्वेनावसितस्य लिङ्स्यान्वाख्याननिमि 
त्त्वम्, अत पव “टावृची''ति ऋचोऽभिधेयत्वेनोपादानं युक्तं, 
तदज्न शब्दोपजनितोऽ्थात्मेत्यस्माद शनात् सवत्रेव शब्दावधरतस्य 

साधुत्वनिमित्तभाव इत्ययं विशेषः, त्र तु दशने विषयान्तरे 
भूयसा द्ष्स्यान्यत्र समारोपोऽमिमत इति द् शेनमभेदः, कश्चिदिति व- 
चनाद् ये गुणावस्थारूपं लिङ वस्तूनां विवेकेन परिज्ञा तुमहाकतास्तेषां 
मिदं दशंनमिति प्रतिपादयति, सति तु विवेकको शे यथाप्रचिभक्तमेव 
लिङ न्याय्यमिति ध्वनति ॥ ३० ॥ 

बहिरग्रखमाणस्य कथं शब्द संस्कारनिपित्तत्वमिति चेदाह- 

नावहयं विषयत्वेन निमित्तं व्यवतिष्ठते । 

इन्दरियादि यथा दृष्टं भेदहेतुस्तदिष्यते ॥ ३१॥ 

यदन्यस्यावच्छेद निबन्धनं तन्नियोगतो ज्ञानगोचरतया नाव. 

तिष्ठते यस्मात्तद्भेदटदेतरिष्यतेऽवच्छेदकमभ्युपगम्यते, अवच्छे- 

दकश्च नियमेन ग्रहणगोचरतां न भजते, तथा हि चश्षुरादीन्द्ियम- 

ग्रह्यमाणमपि स्वज्ञानस्य यथायथं नियतविषयस्य विषयान्तरावच्छे- 
दकत्वं विदधात्येव, 

एवं कारणं कायांवच्ञेदकमदट््टमपीति लिङ्कस्यापि शब्दसंस्कार 
कायंकारणश्यायृद्यमाणस्य स्वकायेराब्दसंस्कारनिमित्तमन्वाख्यानं 

समुपादीयमानं युक्तमेव, इन्द्रियादीव्यादिग्रहणाद् राज्पुरूषदत्यादौ 
चृत्तेः शब्दसंबन्धस्यागरद्यमाणस्यापि मेददेतुत्वं गृह्यते, तथा हि राज 
पुरूषः नीखोत्पलमित्यादिशब्दाः सम्बन्धनि मित्ततया ऽन्वाख्याताः, स 
मासे संबन्धस्याप्रतीतावपि तदपरेभ्यो सिद्यमानं स्वाथंविशेषमर्पं- 
यन्ति, तथा व्यक्तो पदाथं जातेरप्रतीतावपि स्वाश्रयावच्छेदकत्वं येन 
गवादिशदेः प्रतिनियतमेव द्रव्यमभिधीयते, तथा चेदं बाह्यं निमि- 
त्तमगरह्यमाणमज्र सद्रशं निदशंनम् , इन्दरियन्त्वबाह्यमगरद्यमाणत्वमाच्न 
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साम्याद् द्रषएान्तः, तदेवं यथासन्भवं लिङ्गं विचारितम्, 
सिद्धान्तस्तु यथाभाष्यं गुणावस्थारूपं लिङ्कमित्यस्माभिः वाति 

कोन्मेषे यथाऽऽगमं व्याख्यातं तत पवावधायम्; गुणधमरूपे हि लिङ्ग 
धमुन्यस्य स्वंथेवाग्यवहायंत्वादवस्तुष्वपि वस्तुत्वाभिमानो खो 
किकानां टोकिकसम्प्रत्ययसमारूढ स्येव शब्दाथंत्वादात्मादीनां रूपा - 
दीनां तमश्छायाप्रभ्रतीनां च सवेषां लिङ्कयोग उपपन्नः, अभावे 
दाराविषाणादीनाभपि वस्तुभूतोत्तरपदाश्रयं लिङ्क, न चान्यथाभावो- 
व्यवदियत इति व्यापकमिदं संस्त्यानप्रसवौ स्थितिश्चेति लि ङ्खत्रयं 
सिद्धान्तितमवगन्तव्यभित्यसमस्तपदसंस्कारनिमित्तभूताः पदाथा 

पयवसितविचाराः ॥ ३९ ॥ 

इति भूतिराजतनयहे राराजङृते प्रकीणप्रकाशे 

रिङ्गखसुदेशखयादशचः । | 

ब दि किक 



॥ श्रीः ॥ 

अथ चतुदेशो बत्तिसमुदेशः। 
ऋ १.7 सिषे 

असमस्तपदगतानर्थान विचायं समस्तपदविषयान् विचारयितुं. 
पञ्चप्रकारच्रत्तिपद विचारः प्रस्ताव्यते- 

. तन्न प्रथमं समानाधिकरणतद्धितवृत्तिपदविचारः,तथा हि-“कुत्सि. 
तादीनामयं चेलिङ्कव चनाजुपपत्तिः""“कुत्सितादिसमानाधिकरणादिति 
बेद तिप्रसङ्नो यथा टावादिष्विति प्रव्ययारथंपक्षं च दोषवन्तमुद्धाव्य 
“सिद्धं त॒ येन कुत्सितादिवचनं तयुक्तात्स्वाथं प्रत्ययविधानादि,ति 

 छृत्थथं विरोषणपक्चो ऽवस्थापितः, येन धमंण कुत्साऽऽदयः प्रतिपाद्य- 
ते तद्धमंयुक्तार्थाभिधायिनः प्रातिपदिकात्तेनेव कुत्सा ऽऽदेखपादानात् 
तद्दयोतनाय स्वाथे कनादयः प्रत्यया विधेया इति बातिका्थः, 

एवं च प्रकृत्यथंविशिघ्रः प्रत्ययार्थो न तु कुत्साऽऽदिधमंमांजमिति 
चिड़ुवचनोपपत्तिः, उपात्तकुत्साऽऽदेरेव च शब्दात् प्रत्यय इति तत्स 
प्रानाधिकरणादित्यादेः स्वथमनुपात्तकुत्सा ऽ१देस्तदभाषः, 

एवं स्थिते केन धमेण कुत्साऽऽदयः? इत्युक्तं -““स्वाथंममिधाय श- 
| निरपेक्षः" इत्यादि, स्वाथादिपञ्चकामिधायिनः पातिपदिकात् स्वा 

दिनिमित्तकुत्सनादिद्ययोतनाय कनादयः प्रत्यया इति प्रकृत्यथविशेष- 
श्वः; ^प्रियक्कत्सनादिषु पुनः प्रवतंतेऽसो विभक्त्यन्तः' इति च, न 
न्तात् परत्ययविधानपरमेतद्रचनम् , अपि त॒ पञ्चकार्थनिमित्तत्वात् 
नादेदंवदत्त इत्यादौ कुत्छाऽऽदिमा्े प्रत्ययेन द्योतिते प्रकरणादे- 

देतुखिङ्ादीनापन्यतमो ऽवधायंते स च सुबन्तेन द्योत्य. इति 
श्ठकुस्खाऽऽद्यथपरतिपादनाय विभक्त्यन्तः प्रवतत इत्युच्यते, 

तदेतद् व्याचष्रे- 
9 [9 ९ 

कुत्सापरशेसाऽतिश्चयेस्समासायेः प्रयुज्यते । 
पदं स्वाथोदयस्सरवे यस्मात्छुः्साऽऽदिहेतवः ॥ \ ॥ 

स्वाथद्रव्यलिङ्खङ्ख्याकर्मादिलक्चषणेनार्थन. परिपूर्णाभिधेयं पद्. 
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स्वार्थादिनिमित्तेन विशिष्रेन कुत्सा ऽऽदर्थेन युक्तमवधायते, स्वार्थादः 
यश्चान्यन्न व्याख्याताः नेह प्रपञ्च्यन्ते, 

तदत्र प्रातिपदिकाथनिमित्तत्वात् कुत्सा ऽऽदेस्तद्विशि्टा्थाभिधा 
यिनः प्रा्िपदिकादेवाधिकाराल्प्रत्ययः प्रत्थयान्ताद्विमक्तिपराच् कुत्सा 

ऽऽदिहेतोविशिष्स्याभिव्यक्तिरिति समासाथः; तेन संबध्यत इत्युच्यते 
तत्र स्वा्थनिमित्ता कुत्सा यथा पटुकः पण्डितकः मृदुक इति पट्वा 
देर्परिपूण॑त्वाद् दु्रत्वाद्वा कुतस्यतेऽथंः, 

एवं पटुरूपः पटुतर इत्यादिप्रशंसाऽतिदाययोः स्वार्थ॑निमित्तयो- 
रुदाहायं द्रव्यस्य विशेष्यत्वेन प्राधान्याद्धर्मान्तरमुखेनेव तन्निमित्तं 
कुत्साऽऽदि बोद्धव्यम् , 

लिङ्कनिमित्ता कुत्सा यथा पुरुषे कटीवत्वप्रतिपादनाथं | 
रोपेण कुत्सा, निलज्ञत्वाख्यानाय वा स्तरियां पुंस्त्वारोपेण पुरुषोऽयं 
खरी; स्रीयं पु रुष इति च, पराथ शब्द प्रयोगादेव कुत्खाऽवगतेः कथ्रत्य 
यस्यायमविषयः, पएवमेकन्रेव दुभ॑रत्वाद् वहुत्वसमारोपादिदमेव 3३ 
साहसमिति सङ्कयानिमित्तः कत्साप्त्ययोऽच्र पूवंवन्न भवति, पव 
प्रशंसा ऽऽदषवपि यथायोगं प्रदशनीयम् ॥ १॥ 

तदत्र कुत्सितकोऽनुकम्पितक इति को न प्राप्नोति स्वहाब्देन! 
भिहितत्वादिति माष्येऽभि चोदितं ? परिहतंमाह-- 

क क © म [0 कि 

देवदत्तादिकुत्सायां वतते कुत्सितश्चतिः। 
{ध् ७३ @ क 

कुस्मितस्था तु या ऊुत्सा तदथः को विधीयत ॥ २॥ 

कुत्सां प्रच्र्तिनिमित्तमाधित्य देवदत्ते कुत्सितशाब्दो बर्तते स : 
कुत्सासंबन्धोपलक्षितं लिङ्खङ्घयाकमायुपाधिकं दव्यमभिधत्त ई 
स्वाथंमात्रे विश्रान्त्यभावादर्थान्तरे लिङ्गदावपि तात्पर्याद् बाह्य 
स्साप्रतिपादने साम्याभावात् तच्च प्रत्ययाचुत्पत्तेः स्वार्थमूता 1 
प्रातिपदिकवाच्या देवदत्तादेः कुत्सा तद्वयतिरिक्ता त॒ बाह्या स्वाथ 
दिनिमित्ता प्रत्ययवाच्या, 

तद्यथा देवदत्तशब्दात् प्रियक त्सनादिखाधारणार्थायिधायिः॥ 
कप्रत्य प्रः कुत्सासं बन्धं पकाशायति तथा कुत्सितशाब्दादर्थान्तर्या 
मित्त प्रवृत्तिनिमित्तभूतकुत्साऽभिधायिनः स्वाथंगतां बाह्यां कुत्स 
प्रकाह्ायितं कग्रत्यय इत्यथः ॥ २॥ 
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एवमतिक्ायनेऽपि स्वहाब्देनाभिहिते तस्पत्ययाप्रसङ्् इति समान. 

भवतीति तदपि प्रकृत समाधानाय प्रतिचिधत्त-- 

प्रकृष्ट इति शङ्क।दिप्रकषेस्याभिधायक्षः । 
प्रकृष्टस्य प्रक्षे तु तरबादिरविंधीयते।॥३॥ 

योऽतिशशयेन शुक्लः शुक्लतरः स प्रङृष्टः शुक्ठ इत्युच्यते, निर - 
तिशयापेक्षया हि सातिशयः शुक्तः तरबन्तेन वा शुक्शब्देनोच्यते केव. 
लेन वा प्ररृष्टशब्देन, तथा च शुङ्कादि गतस्य प्रकषंस्य प्रर एरशब्दोऽमि. 
धायक इति न तन्नेव ततस्तरप्प्रत्ययः, 

यस्त्वपरः प्ररृष्टेभ्योऽपि तस्य प्रकषंः स नाभिहित इति तद 
धानाय तरप् क्रियते प्रकृष्टतर इति यथा उयेष्ठतमायेत्यतिश्चाय- 
प्रत्ययान्तरम् , आदिग्रहणात् ४शस्तरूपमिति प्रशंसोपाधेः प्रत्यया- 
रमुदाहायंम् ॥ ३॥ ` 

एवं कुर्सितक इति कुत्सितस्थे कुत्साऽन्तरे कः, कि पुनः कुत्स. 
स्य कुत्साऽन्तरम् ? इत्यत आह 

कुारंसतेत्वेन कुत्स्य वा न सम्यग्वाऽपि कुत्सितः । 
स्वशब्दार्मिदिते केन विशिष्टोऽथः प्रतीयते ॥ २ ॥ 

स्वशब्देन कुत्सित इत्यनेन सामान्यशब्देनाभिहितेऽथं विशेषो- 
सः किमस्याकायंकरणान्निन्दाऽदत्वेनेव कुट्सितत्वमुत युक्त- 
शायेऽपि शच्रणा दुष्रत्वारोपेण गद्यत इति, उत्पन्ने तु प्रत्यये 
विशेषावधारणम् , 

न हि-कुत्सितमस्य कुत्सितत्वं न सम्यणिदं कुत्सितत्वं 
तु द्वेषेणाध्यारोपितमिति प्रत्ययात्तावद् वगम्यते कुत्सितकश- 

दात् , सा हि कुत्सितस्य कुत्सा या निर्दोषस्येव क्रियते, यद्वा कुत्सा 
निन्यतरत्वेन कुत्साया विशेषः, तथा चानिर्धारितध्मवि- 

रैषनिबन्धनकुत्सा कुत्सित शब्दधचृत्तिनिमित्तं ब्रह्महत्या ऽऽदिविशेषनि- 
[न्धना तु कश्रत्ययदेतुरिति विशेषः ॥ ४॥ 
। तदेवं कृत्सिता्थंसखमवेतां द्वितीयां कत्सामाधित्य समधितं, यद्वा 
7स्त्येवाच् द्वितीया त्सा, येव तु प्रातिपदिकेनेवोपात्ता तत्रेव तु 

८५७ 
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प्रत्यय इत्याह- 

न च साम्प्रतिकी कुत्सा भेदाभ।वात्मतीयते । 
पूज्यते कुत्सितत्वेन प्रशस्तत्वेन इत्स्यते ॥ ५ ॥ 

कुत्सोपलक्षितस्य द्रव्यस्य कुत्सितशब्देन प्रियक्कुरक्षनादिसाधा 
रणस्याभिधानाद तमान कुत्साऽभिसम्बन्धो नावधायते, तस्मात् तथा 
हि तत्कुत्सयोपलक्षितं द्रव्यं कद् चि्पूञ्यते प्रशस्यतेऽपि 
इति यथ। ब्रृषटरूपो दस्युरूप इति 

तद्यथा प्रशस्तत्वेनोपन्छक्षितं निन््यते प्रशस्तक इति, अपरिपूण- 
प्रशंसोऽध्यारोपितप्रशंसो वा, कस्य चिद्धि प्रशंसा न परिसमाक्ता; 
अंशेन खरिडतत्वात् कस्य चित्त प्रशंसा न विद्यतेऽरिणाऽध्यारोपितः 
त्वात् कस्य चित्वरिणा प्रशास्तस्याप्रश्चस्तत्वमध्यारोप्यते ॥ 

एवं कुत्साव्यभिचारसंभवात् कुत्सितशब्दादढतमनं कुत्साः 
संबन्धमनवगतं द्योतयितुमुपपद्यते कप्रत्ययः, | 

पवमनुकम्पितक इत्यनेनेव न्यायेनानुकस्पायां कप्रत्ययः सम 
्थनीय इति समानाधिकरणतद्धितवृत्तौ किञ्चिद्धिचारितम् यथं 
कुत्सा ऽऽदिभिस्खमासाथं' पदं संबध्यते; तथाऽवच्छेद्यावच्छेदकं 
भावेनापीति॥ ५॥ 

समानाधिकरणं खुबच्रत्तिं विचारयितुमाह- 

विक्ञषणविक्षेष्यत्वं पदयोरुपजायते । 
न प्रातिपदिकाथेश्च तत्रैव ह्यतिरिच्यते ॥ ६ ॥ 

इह वीर पुरुष इति वीरादिशाब्दोऽनपेक्षितेतरेतरपद समन्वयो डं 
तिरिक्तः स्वाथंमात्रवचनः, तथा च पदान्तरसांनिधानेऽपि तस्य तों 
वत्येवामिधा निश्चीयते, 

त्च च संबन्धे गुण न 
भावो वाक्याथ; पदयोस्समन्वितयोरुधिको जायते न प्रतिप 
थयोः यथा राजः पुरुष इत्यत्र व्यधिकरणपदविषये राजप्राति 
कार्थस्येव विशेषणत्वमिति ततः षष्ठी; न विशेष्या दपकायेत्वेन स्वति 
छात् , तथा च षष्ीरोष इत्यत्रोक्तम् -*'अथरूपमेनैवं जातीयकमितिः 
चिरशेष्यखश्चणपथरूपमव्यतिरिक्तं स्वाथं स्वनिष्रमित्यथः, यदा 

समानाधिकरणविषये विशेषणविशेष्यभाव पदाथपृष्ठपातित्वेन 



तृतीयकाण्ड चतुदंशो बेत्तिसपदेशः। ४५१ 

कथा्थता तदा तच्च प्रातिपदिकार्थो न व्यतिरिच्यते रूपान्तरेण न 
विपरिणमत इति प्रथमा नोपसङ्ख्येया, 

तथा चोक्तं “न वा वाक्याथत्वाद्'› यदत्राधिक्यं वाक्याथस्स इति, 
व्यधिकरणविषये तु विशेषणस्वरूपान्तरापत्तिमवसाय मेदमवुदुध्वा 
चोदितं “प्रातिपदिकाथंमान्रे प्रथमाविधाने सामानाधिकरण्यउ- 
पसङ्ख्यानमधिकत्वादि ति, अवच्छेद्याबच्छेदकभावस्य चानियम- 
ओदितः “विशेषणविशेष्ययोरुभयविशेषणत्वादुभयविशेप्यत्वाञ्चोप- 
कजेनापरस्िद्धिरि'ति, विशेष्यासिमतनापि विशेषणाभिमतस्य स्वा- 
हेमनि नियमनात्तस्यापि तं प्रति विशेषणत्वमिति द्वयोरपि विशेष. 
णत्वमिति समासशासखत्रे प्रथमानिदेशादुपसजंनसंज्ञायां पूवनिपातः 
पययेण स्यात् , 

अन्न समाधिरूक्तो-“न वाऽन्यतरस्य प्रधानमावात्तद्विशेषकत्वाञ्च 
परस्योपसजञंनप्रसिद्धिरि'*ति ॥ ६ ॥ 

तन्न नियमेन गुणप्रधानभावः किङृत इति व्याचष्ठे- 

विशेष्यं स्यादनिज्ञातं निज्ञाताऽर्थो विशेषणम् । 
पराथेत्वेन शेषत्वं सवैषाघुपकारिणाम् ॥ ७ ॥ 

इह विशेषणविशेष्ययोलश्चणमन्वथेन नाम्नेवावेदितम् , भेयं विं 
शेष्यम् मेदकं विशेषणपिति, इदं तु गुणप्रधानताज्ञापनार्थम् , 
= विशेषणानि संबन्धान्यथानुपपच्या च 
सिद्धो शुंणश्रधानमावः इयोः समयाः सम्बन्धयागादिति कुतस्खङ्करः 
प्रसिद्धघभ्रसिद्धिभ्यां व्यवस्थापनात् , 

तथा हि सामान्यात्मना क्रियासंबरिधतायामुपक्रान्तं विशेष्यं. 
ज्ञातमपि स्वगतेनातमभूतेन विशेषेणानिश्चितमिति तन्निश्चयाय ज्ञाप. 
कत्वादेव निशितोऽथां गुणादिः प्रवतमानो विशेषणं ततश्च ज्ञाप्यं 
प्रघानं विशेष्यं; ज्ञापकं परोपकारायोपादीयमानं शेषभूतमप्रघानं चि. 
शेषणम् , दन्यस्य च साक्चात्कियासंबन्धात् तदेव तच प्रधानं, गुणस्तु 
तदुद्वारेण क्रियासंबन्धमनु भवन् द्रव्यावच्छेदकोऽप्रधानीभूतः, सवन्नेव 
सगुणस्य द्रव्यस्य क्रियासंबन्धितया विधीयमानत्वम् आघार्द्वारको- 

वा गुणानां क्रियासंबन्धः, न तु द्रव्यमनूद्य गुणस्य पृथक् क्रियायां वि 
धानमिति व्यवस्थितो गुणप्रधानभावः, तेन कष्णाजिनमुद्टबलस्या- 

णाति, कृष्णाजिनेन दीक्षयति, ङष्णविषाणया कण्ड्यती- 
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त्यादौ स्त्र गुणविरिष्स्य द्रव्यस्य विधानात् तस्येव प्राधान्ये सति 
विशेष्यत्वम् इतरस्य तु कृष्णगुणस्य विशेषणत्वमित्युपसजंनश्रसिः 
द्यथमव।स्थतो गुणध्रधानयोनियमः स च समानाधिक्ररणसमासे 
षष्ठीसमासे च ॥ ७॥ 
तथा हि-- (५ 

[वभक्तभद्ननियमाद् मुगययुण्वामव्रायनाः । 

सामानाधकरण्यस्य प्रासाद्धद्रग्यकषब्दयाः॥ 
परस्य शुक इति द्रव्यशुणासिधायिपदप्रयोगे शाब्दो | 

भावः, तथा हि-अन्नोपसजनं प्रधानोपकारपरिणतं स्व।थेमाचणघ्र इरि 
गुणविभक्ति षष्ठीमुपादत्ते, प्रधानन्तु स्वात्मन्यवस्थितमपरोपका 

रीति प्रथमया युज्यत इति नियतो विभक्तिभेदो व्यधिक्ररणे विषये 

वीरः पुरुष इत्यादौ तु समानाधिकरणे विषये द्वावपि द्रव्यशब्द 

स्वनिष्ठ स्वाथंमाचक्षाते, तथा च तन्न प्रथमेव, सामथ्यनिबन्धनसरः 
गु णप्रधानभाव उक्तो विशेष्यं स्याद् निज्ञातमित्यादिना, 

एवं च सत्यपि गुणप्रधानभावे शाब्दाशाब्दत्वकृतो विशेषः सा 

मानायिक्ररण्यवेयधिकरण्ययोरिति षष्ठीसमानाधिक्रणयोः समा 
सयोभेदः ॥ ८ ॥ 

यदि तर्हि समानाधिकरणविषये द्वावपि द्रव्यशब्दो परस्परस 

सुपकार्कभ्रधानाथवाचको विशेषणविशेष्यमावाभावात् तदा कथ 

नयोः परस्परं संबन्ध इत्यत आह- 

द्रव्ये निन्ञातजातीय छष्णक्षब्दः प्रयुज्परते । 

अनिज्ञांतगयुगे चेष तिरुशब्दः भवतत ॥ ९ ॥ 
अभरेदोपचारान्मतुबङापाद्वा कष्णशब्दो द्रव्ये बतंते, सख च शुर 

निपित्तक इति तच्च नियतजञातीधतया निश्चयस्ततो नादिति, अविन 
भावात्त जातिमाज्नमवधायत एव 

एवं तिखशब्दोऽपि जातिनिमिच्तो निश्चितनियतगुणसंबन्धे द्र॥ 

घतते तथा च दयोरपि विशेषाकाङ्क्षित्वम् ॥ ९ ॥ | 

एवमपि कथं परस्परेण संबन्ध इत्याह- 

सामान्यानापस्तवन्धात्तौ विज्ञेष व्यवस्थितो । 

रूषाभेद् दविशेषं तममिग्यङ्कं न शक्चुतः॥ १०॥ . 
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अनिश्चितनियतजातिगुणानि कृष्णति शब्दामिधेयानि द्रव्याणि 

` सामान्यान्यन्न विवक्षितानि तेषामन्न स्वात्मन्यवस्थितानां परस्परे. 
पकाराभावात् संबन्धो न स्यादित्येकवाक्यतावशात् संबन्धान्यथाऽ- 

चपपस्यः प्रथममेवात् विशेषे रष्णतिलशब्दौ व्यवस्थितौ, कृष्णश. 
ब्देन ह्यत्र तिखजातीयमेवाभिधित्सितं तलशब्देन च कृष्णगुणं द्रव्यं, 
स च विशेषः प्रतिपत्तमिः परस्परसंबन्धात् प्रागवधारयितुं न शक्ष्यते 
अन्थज्ञातीयेऽपि छष्णशब्दस्य प्रवृत्तेरन्यगुणेऽपि तिलशब्दस्यैवंवि 
धस्येति प्रतिपन्नपेश्षया विशेषानमिऽप्रक्तिरखुच्यते तदपेश्चयेव चान्वि. 
ताभिधानपश्चे पदान्तरस्य विशिष्राथांभिव्यक्तिहेतुत्वं कथ्यते, वक 

 भिप्रायात्त विशिष्र एवोपक्रान्तोऽथंसंवन्धः ॥ १० ॥ 
स एव वाक्येकवाक्यतावश्ादभिव्यञ्यत रलव्याह- 

तावव सत्पातता भदन प्रातपद्न। 

अगच्छद् मवराषय सङ्रय व्यपक्षतः॥ १९१ 

मिति । रूपामेदाद्विवक्षितविशेषश्रति पादने प्रतिपत्तारं प्रत्यश- 
कत्वेन पवर्तो कष्णतिरशब्दौ विशेषोपलक्षितस्य द्रव्यस्य प्रत्यायने 
प्रतिपत्तगतं तिखातिरविषयं कृष्णारृष्णविष्रयं च सन्देहं निवारयतः, 
कृष्णराब्दो ऽन्यजातीयाद् व्याच त्ति तिलशब्देनान्यगुणावच्छेदमाधाय 
 कष्णदाब्दो हि तिकजातीयमेव तिलशब्दसंनिधाने ऽर्थमाहेत्यन्यजा- 
तीयात्तस्या निचत्तिः, | 

एवं तिलशब्दः ङष्णगुणमेवेत्यन्यगुणादस्यावच्छेदः, स चान्न 
पूर्वमेव स्वीकृत इति इवशब्दः, प्रतिपत्तो हि खति संबन्धे ऽवच्छेदम- 
वेति, तदुक्तं - “भाष्ये कष्णराब्दः तिरशब्देनाभिसंबध्यमानो विरोषण- 
वचनः संपद्यते तथा तिकशब्दः छष्णशब्देनामिसंबध्यमानो विद्नोषण 
चनः सम्पद्यते, इति, तदानों विशेषणव चनत्वस्याभिव्यक्तिरित्यथं 

तदेवं संबन्धः समरथितः, स चान्न सामानाधिकरण्यस्वभावः सा- 
 मानाधिकरण्यं च शब्दयोभिन्ननिमित्तप्रयुक्तयोरेकस्मिन्नथे ठृत्तिरिति 

यदि समानामिधेयत्वलश्नणं तदा विशेषणविशेष्यभावोऽथंद्ारक- 
स्तयोर्नोपपन्नो मेदाश्रयत्वात् तस्याथंक्ये तदभावात् , 

अथाथयोः समानाश्रयत्वं सामानाधिकरण्यं तदा गुणद्रन्ययोर- 
धिकरणान्तराभावात् कथमत्र तदुपपत्तिः विशेष णविशेष्यभावस्तु 

स्याद् दव्यगुणयोः, 
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अथ गुणस्य द्रव्यजातेश्चेकाधिकरण्यमाश्रीयते तदा विशेष. 
णविशेष्यभावो न स्यात् तयोद्रंग्यावच्देदश्रच्रत्तयोरन्योन्येनानभि- 
संबन्धादिति ॥ १९१ ॥ 

एतदाशङ्क्य समथयितुमाह- 
द्रव्यारमा गुणसंसगे भेदाद्श्रीयते पथक् । 

जातिसबन्धमेद्। च द्वितीय इव गृह्यते ॥ १२॥ 
इह द्रव्यात्मा निरंशावस्तु तत्तदु पाधिमेदरूषितरूपं 

ग्यमिति कृष्णगुणसमवायोपहितमेदमन्यदिव कष्णशाब्दाभिधेयमेद्. 
माश्रीयते एकेकव्यावरत्तिनिष्रत्वाच्छनब्दानां तदभिधेयं भागशः ख- 
ण्डरूपमेव नियतं प्रतीयते, ततश्च जातिसमवायोपलक्षितं तिरश. | 
ब्देन द्वितीयमिव द्वभ्यं प्रत्याय्यते, एकस्येव जातिगुणावच्छिन्नस्य प्रति- 
पादनादेकैकशचब्दन्यापारपेश्चया विच्छिद्येव सम्प्रत्ययादिवशद्रः॥१२॥ 

एतदेव समथयितुमाद - 

निमित्तेरभित्तबन्धाय्या निपित्तम्वरूपता । 

तयेकस्यापि नानात्वं खूपमद्ात्पमकस्पते ॥ १३ ॥ 

निरिन्ताद्रणजात्यादेनिरित्त वत्यथं द्रभ्ये निमित्तसरूपः प्रत्ययो | 
जायमानः स्वध्रव्येयं विभक्तमे्र दशयति तथा च जातिगुणोपरा- 
गाद्धिन्नं दव्यद्वयमाधेयम् ॥ १३ ॥ 

तस्य त्वाधारभूतं तृतीयं द्रध्यमभिसंबन्धकाले बुद्धया नियुज्यत. 

इत्याद- 4 

द्रव्यावस्था तृतीय तु यस्यां संखज्यते दयम् । 

तयोरवस्थयादाद।श्रयलं नियुज्यते ॥ १४ ॥ । | 

जातिगुणोपाधिसंखगप्रविमक्तशरीरदयमाधेयं य्न संखेज्यते | 
मेदमापद्यते तत्ततीयं द्रव्यरूपमाधारभूतमवच्छेद्यमवच्छेद्कात् 

तस्माद् दयादन्यदाश्रयस्वे तयोद्धयोनियुज्यते कर्ष्यते ॥ १४ ॥ 

कथमेकस्य वस्तुनो दव्यस्य मेदकद्पनेत्याह- 

बुद्धेक भिद्यते भिन्नमेकत्वं चोपगच्छति । 
बुद्खाऽवस्था विभज्यन्ते सा ह्यथंस्य विधापिका ॥ १५ ॥ 
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इह प्रत्ययारूढा्थांमिधायिनश्शदाः यथाप्रत्ययं मेदामेदाभ्यां ष्यव- 
हारं बतंयन्ति, प्रत्ययश्च स्वनिमित्तानुविधानेनार्थाकारान् बहिनि- 
मिमीत इवः; तथा च प्राक्समासादुपाधिमेदाच्छुरितस्य द्रव्यद्वयस्या- 
भिधानं, समासे तु मेदस्तिरोहितेाऽभिहितस्सोऽर्थोऽन्तभूंत इति पद- 
समुदायात्मकमेकं पदमभेदेन ईष्णतिला इत्यथंममिधत्ते तथा च नी. 
लमञ्जञरी मत्तमघुकरीति पुंवद्भावः समानाधिकरणलक्षणस्सिद्धः॥१५॥ 

बुद्धिप्रकटिपतश्च भेदाभेदग्यवहारः कात्यायनाचा्य॑स्याप्यभिः 
मत इत्याह- 

ज्यपदे शिषवदकपिमिन्बुद्धया नानात्वकस्पना । 
तया कारपभदस्सन्नथात्मा व्यपादश्यत ॥ १द३॥ 

“तन्न व्यपदेिवद्धचनम्', ““परकाचो ढे परथमाथमिः'ति व्यपदेशि 
बद्धावचचनम् ^“अवचनाटोक विज्ञानात्सिद्धमिः"ति प्रत्याचक्ाणो वा 
तिककारो बुद्धिप्रतिभासिनं शब्दाथमभ्युपगच्छति, 

तथा दहि बुद्धिखमारोपितमेदाश्रयेण मुख्यवदेवेकस्मिन्नपि दविर्वच. 
नादिकार्यं सिद्धं, शब्दप्रयोगाञ्च प्रत्ययस्य गोणमुख्ययोरविशेषः वा- 
धकाजुदयादु अत एव “प्रमाणविपयंयविकव्पनिद्रास्म्रतयः, इत्यज्न 
विकव्याद्धिपयंयो मेदेनोक्तः, विकल्पो दि पुरुषस्य चेतन्यं स्वरूपमि- 
त्यत्राभिन्नस्यापि भेदप्रदशनं राजः पुरुष इतिवत् प्रतीतिखामभ्यं शि. 
छापु्रकस्य शरीरमित्यमेदेऽपि भेदो लोकिको व्यपदेशिवद्धावे द्रष्टा- 
न्तितः ॥ १६॥ 

तं व्याचष्ठे-- 
क्रियाभेदेन ृष्टानापहमादीनां पुनः पुन्ः । 
किञ्चिदशेनमन्येन दशनेनापि दृडपते ॥ १७ ॥ 

अनेकशः पेषणादिक्रियाभेदेऽवधारितमेदानां शिलापु्रकादीना- 
विवश्चितैकक्रियासं बन्धित्वेन ज्ञानमनेकक्रियागतेन ज्ञानेन संबन्धित- 
 याऽवच्छिद्यते नानाक्रियासंबन्धिनः शिखापु्रकस्येदमेकक्रियासंव- 
 न्धिप्रतिनियतं शरीरमिति ॥ १७ ॥ 
 एवमिणादिधातुविषयेऽप्येकाच्त्वं मेद कल्पनया भवतीत्याह- 

प्रयागमेदाद्ध।तनां प्रकल्प्य बहुरूपाम् । 
भेदा मेदावुपादाय क चिदे काच्त्वयुच्यते ॥ १८ ॥ 
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पकोऽज्यस्य सोऽयमेकाजिति बहुव्रीहावाधित पकवर्णष्वन्यपदा- 
थस्य वतिपदाथंभिन्नस्याभावाद् द्विवंचनाप्रसक्ता “वेकवर्णेखु च व्य- 
पदेशिवद्र चनादि'व्युक्तं तत पव-अयनं इतः एता पतव्यम् आयनित्या. 
दिबहुमेदभिन्नप्रयोगगतनानारूपाश्रयेणान्यपदार्थ' प्रति नियतप्रयोगग- | 
तासेदाश्रयेण वतिपदाथं च परिकल्प्येयायेत्यादौ द्विर्वचनसिदि- ` 
शक्ता ॥ १८ ॥ | | 
यद्वा-- . ६.6 

अन्वयव्यतिरेकाम्यापथेवान्परिकासिपतः । 
एको धात्वथंविगगाद्रणस्वेनोपचयेते ॥ १९ ॥ 

इणो धातोरेतीत्यादौ पदे प्रत्ययरूपभिन्ने ऽप्यनुगमायोऽल॒गतोऽर्थः 
स वाच्यो ऽन्यन्न तरिमन्नेव प्रत्यये धाल्वन्तरप्रयोगे तद प्रतीतेरित्यथं- 
वतोऽस्य निरथंकमिदं वण॑रूपमेको ऽजितिकट्पनया व्यवद्धियते, धातु- 
शाब्दो हि क्रियावचनस्य संज्ञेति तेनाथंवानसावुच्यते, अजिति त्वन- 
पेक्चिताथंसं बन्धवणं वि शेषात्मकं रूपमभिधत्ते तथा च कटप्यते व्यप- 
देशः, एकः अज्यस्य सोऽयमेकाजिति प्रथमत्वमप्यसत्यप्रथमेऽपेक्षणी. 
येऽपूवंत्वात्समारोपितं, यथा प्रथमगण हतेति निर्णतम् ॥ १९ ॥ 

तदेवं यथाबुद्धि प्रकहिपतमेदाश्रयेणात्र व्यपदेश्चष्ठमर्थनं तथा 
सखाम)नाधिकरण्यमपि बोद्ध भेदाश्रयमिति श्रकृते निगमयति-- 

= द्रव्यार्मगाद्लयस्तस्पाद्भुद्धौ नाना व्यवस्थिताः । 
आश्रयाश्रयिधर्मेणेयय पूर्वेभ्य आगमः ॥ >०॥ 

जातिगुणाच्छुरितमाधेयं दव्यद्रयं तदाधारभूतं तु तृतीयं गुण 
लातिविशिष्वुद्धिभेदाद्धि्नमिति विभक्त मार्मग्रहणं खवंज् निरंशवस्तु- 
वाचकमिल्युपाधिसेदेनापि प्रतीतौ निरःशवस्तुविश्रान्तिस्खूचिता य. | 
था सामानाधिकरण्यं वाक्येऽपि सिध्यति तथा च तत्तत्पुवद्धावो.. 

पपकत्तिः, एष च व्द्धानामास्नाय आदरणीयः न स्वमनीषिकाश्चचिंताः, ̀  
तदेवं “समानाधिकरणेषूपसङ्ल्यानमसम्थंत्वादु? “द्रव्यं पदार्थं, 

इति चेदिः'ति द्व्यपदाथ॑पक्चे वीरपुरूषशब्दाभ्यां द्वाभ्यामप्येकस्य 
द्रव्यस्य घ्रतिपादनाद् भिन्नाभिधेयाभावे मेदाधिष्ठानस्थ संसर्गस्य. 
भावात् समासाभावो यश्चोदितः स दव्येऽपि पदार्थं प्रतीयमानवीर 
त्वादिगुणमेदकृतं द्रव्यस्य सेदमाध्ित्य समथिंतः, जातावपि. हि पदा 
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प्रतीयमानेकद्रव्याश्रयं सामानाधिकरण्यं वोरत्वपुरषत्वयोराध्रयणी. 
यमन्यथा ऽनु पपत्तेः ॥ २० ॥ 

एव मथंयोः सामानाधिकरण्यमधिकरणान्तरविभजञनात्समर्थितम् 
अत एव विशेषणविशेष्यभावो ऽपि सिद्धः, यो हि यममेदेनो प्छिष्यति 
स स्वरूपेण नियोगतस्तदुपर ज्जयतीति द्रषठ, तदित्थमर्थयोः सामाना- 
धिकरण्यसुपपाद्य शब्दयोरप्यु पपादयितुमाह- 

सामानाधिकरण्यं च शब्दयोः केश्चदिष्यते । 
विशषणविक्ञष्यत्वे सङ्गासंज्ञिखमेव वा ॥ २९॥ 

कृष्णति टशब्दयोमिन्ननिमित्तप्रयुक्तयोरेकस्मिन जातिशगुणविशिष्टे 
द्रव्ये प्रवतंमानयोस्समानामिधेयत्वं सामानाधिकरण्यम्मुल्यम् , 

एवं विशेषणवि शेष्यभावो ऽपि तयोरेव, कष्णङाब्दो हि तिशब्द. 
स्वाथंविशिष्टेऽथंऽ वस्थापयति तिलशब्दोऽप्यन्यविशेषप्रतिपादनादपा- 
वतंमानोऽवच्छेद्यः, संज्ञासंज्ञिभावोऽपि तयोरेव, तथा हि-प्रदेश- 
स्थो बद्धिशब्दः संज्ञासंज्लिवाक्यस्थेन ब्रद्धिशब्देन प्रत्यायितस्वरूपो- 
पथानेन संज्ञिनं प्रतिपादयति आदेजित्यादेच्छब्दोपहितरूपम् , अतश्च 
स्वरूपोपधानेन प्रत्यायनात्सो ऽयमित्यभिसम्बन्धात् सामानाधिकर- 
ण्यमेक विभक्तित्वं च विशेषणविशेष्ययोः संज्ञासंक्ञिनोश्च बृद्धिवाक्षये 
वणितं, तदिह निदशनत्वमन्तभावव्य निर्दिष्टम् ॥ २१ ॥ 
प्रकारान्तरेणाथंयोः सामानाधिकरण्यमाह-- 

केषां चिज्जातिगुणयोरेकाथसमवेतयोः । 
हृत्तिः ष्णतिरेषिष्ठा शब्दे द्रभ्याभिधायिनि ॥ २२॥ 

कृष्णतिदेषु प्रतिपायेषु चृत्तिरेकार्थीभाव इष्टा, तथा हि-सति वि- 
शेषणविशेष्यभावे सा भवति, अस्ति चाज सा, जांतिगुणयोरेकच्राध्रये 
बृततेः, यदेव द्र्यं जातिविरि्ठं तिरशब्देन साकङ्कमवगमितं तदेव छ- 
ष्णदाब्देनावच्छिद्यते; अतस्तद्वाच्यो गुणो विशेषणं, गुणनिमित्तो हि कृ- 
ष्णशब्दो द्रव्य इति तस्य तात्पयार्थो गुणः, द्रव्यस्य तिरराब्देनाप्या . 
छ्ेपात् , शब्दे द्रव्याभिधायिनीति सामानाधिकरण्याथंमाह-रृष्णश- 
ब्देन हि गुणमाच्रासिधाने तिलस्य कष्ण इति वेय धिकरण्यं स्यात् त. 
था च च॒त्तिनं भवेत् , षष्ठीसमासस्यापि “गुणेन ने"ति निषेधाद्, 
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पवं तिटश्ब्देन जातिमाच्नाभिधान इति, जातिविशिषद्रव्याभिधो- 
नमच्रापि पत्ते, गुणप्रधानमावङृतस्तु पक्षमेदः, तथां च प्राधान्येन वा- 

च्यस्य द्रव्यस्य वस्तुतोऽधिकरणान्तराभावाद्, द्रव्यपदाथंपक्चे पृं. 
बोद्धभेदाश्रयेण समथितम् , इदं त॒ जातिपदार्थपक्षे कथ्यते, न च जा- 
तिगुणो निराश्रयावञ्न तिलकृष्णद्राब्दाभ्यां प्रत्याययौ येन तयोरेकाधि- 
करणत्वं सामानाधिकरण्यं न स्याट्, नापि तयोः स्वतो विशेषणविशे- 
ष्यत्वं द्रव्या वच्छेदप्रचत्तयोरन्योन्यसमन्वयाभावात्, तस्मादु द्रव्यद्वारे. ` 
णेवाज्न विशेषणविरशेष्यभावो विवक्षितः तिलश्ब्देन जातिनिष्ठस्य द्र- ` 
व्यस्याभिधानात् ईष्णशब्दः प्रवृत्तिनिमित्तद्वारेण तश्च विशेषणमि. 
व्येव युक्तम् ॥ २२॥ 

यत्न तु द्रव्याभिधानं नास्ति केवलखगुणाभिधानं तत्र नान्तरोयक- 
दव्याक्षेपेऽपि विशेषणविशेष्यभावाभावात् समानाधिंकरणसमासा- 
भाव इत्याह- | 

सस्तु रूपरसादीनापाश्रयो नाभिधीयते । 

द्रव्याभिधानेन विना ततस्ते द्न्द्रभाविनः ॥ २३ ॥ 
रूपरसादिशब्दाः स्वभावत एव दरव्यान्निष्छृष्ररूपं स्वाथ॑मांचक्चते 

निराश्रयस्य तु गुणस्याभावात् सामथ्यांश्िक्तमज्न द्रव्यं तथा चाभि. 
घाद्वारेण द्व्यस्याविषयीकरणाद्र परसयोः परस्परमसम्बन्धाद्धिशेष. 
णविरशेष्यभावाभाव इति समानाधिकरणसमासो न भवत्यज्ञ; अपितु 
दन््ं भावयन्ते प्राप्चुवन्ति दन्दो वा भावी एषामिति इन्दपदवाच्या- 
रूपरसादयः ते वा रूपरसादिशब्दा दन्द भाजः, 

, तदेवं सामानाधिकररयं विशेषणविरेष्यभावश्चेत्यु भयं विचारि 
तम् ॥ २३ ॥ 

इदं त॒ वक्तव्यं छष्णतिरक्ब्दयोदंयोरपि द्रव्यराब्दत्वाद् गुणजा- . 

तिनिमित्ताश्रयेण द्रव्ये प्रवृत्तेः खमवायतिरोहितभेदत्वस्य समानत्वेन 
द्रव्याग्यवधिना क्रियायोगस्य तुट्यत्वाद्विशेषणविशेष्यत्वानियम इत्यु- 
पसजंनाप्रसिद्धौ चोदितायां द्रव्यं प्रधानमिति परिहतं भाष्ये तत्कथं. 
जातिनिपित्तस्मैव दरव्यशब्दत्वास्प्राघान्यं न गुणनिमित्तस्यापीव्याद- 

द्रव्याभिधायी कृष्णादिराकाङ्कावान् भ्रवतेते । 
निपित्तानुविधायितवात् तत्तिङादों न बिद्यते ॥ २४ ॥ ` 

| 

४ 
१ |, 



तृतीषक।ण्द चतुदश दरत्तिसमुदेशः। ४५९ 

इह गुणगुणिनोरभेदोपचारात् कृष्णशब्दो दरन्यमभिधत्ते क्रियया 
गुणो न साक्षात्सम्बन्धसुपेति; अपि तु द्रव्यद्वारेण द्रव्यस्यैव शक्त्य. 
धिकरणत्वादिति द्रव्याकाङ्को गुणः क्रियायां प्रव॑ते द्रव्येण च नित्य. 
मपि योगाभावात् ततो भिन्नः स्वयमनहं दव सम्बन्धे, 

तथा हि-कद्ा चिद् द्रव्यान्निप्कष्यापि गुणो व्यवहियते, उपजना. 
पायो हि गुणस्य द्रव्ये, अत एव मतुप् षष्ठी च भवति, “अन्यतिरेका- 

 त्छिद्धमिति चेद् द्रष्ट व्यतिरेकः, इति चोक्तं, जातिस्तृत्पत्तिप्रथरत्या - 
विनाशाद् द्रव्येणाग्यमिचरितसम्बन्धा; अरूपकत्वाद् अतश्च निमिच- 
जातिमुत्पत्तिकार एव प्राघ्षसम्बन्धामलक्षितविवेकामनुवतंते योऽभि- 
धेयसुखेन तिलादि शब्दः; तत्र तत्साकाङ्भुधवुत्तित्वं नास्ति, यथा हि गु 
णो द्वभ्याकाङ्की मवन् क्रियया द्रव्यव्यवधिना समन्वयमेति नेवं जा- 

| तिः; तद्रहितस्य द्रव्यस्याभावाद् आत्मकल्पेव हिसा तस्येति साक्षा. 
देव जातिम् द्रव्यं क्रियायोगि, अतश्च जातिमट् द्रव्यं विशेष्यं प्रधान- ` 
मुक्तं गुणो विशेषणमिति तदभिधायिनौरपि शब्दयोः परस्परावच्छेद् - 
कत्वेऽपि नियतो विशेषणविशेष्यभाव इत्यथः ॥ २५ ॥ 

तदेतदाह-- | 

एवं जातिपति द्रव्ये प्रस्थापन क्रियां प्रति । 
गुणधमेगुणाविष रज्य भेदाय कल्पते ॥ २५ ॥ 

एवमिति । यथोचितान्निमित्ताजुविधानात् तिलशब्देन जात्याच्छु. 
रितस्य द्रव्यस्य प्रतिपादनात् तस्येव साक्षात् क्रियायोगः, कृष्णदा. 
ब्देन तु गुणाच्छरितं दरव्यं न जात्याविष्टमिवः; अपि तु गुणस्येव स्व- 
भावो यस्य तद्वयवहितक्रिथासम्बन्धं गुणभूतमुच्यत €ति तद्विशेषणं. 

विशेष्यावच्छेदादन्रेत्यथंः, नोरोत्परं पश्यति स्वादुफलमास्वादयति 
खुरभि कुखुममाजिघ्रति ककडाशिखामागरशातीति साक्षाद्योग्या अपि 

रूपादयो न दशंनादिक्रियाभिस्सम्बध्यन्ते समुदायाथंस्य दव्यस्योव 
विशेषणविशिष्टस्य श्चत्यावेदितकमभावस्य क्रियासमन्वयावगमाद्, उ. 
त्पलस्य रूपं पश्यति इत्यादावपि वास्तवेन रूपेण गुणस्य द्रव्यद्वा- 
रेणेव क्रियायोगः संयुक्तसमवायात् श्रौतेन तु रूपेण रूपादिभिरिदं त- 
दिति सर्ब॑नामप्रत्यवमशंयोग्यस्य द्रव्यस्यैव प्रतिपादनम् , 

एवं पटस्य रूपं जायत इत्यादावपि शब्देन रूपेण द्न्यमेव 
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क्रियायोगीति गुणस्य द्रव्यव्यवधानेन क्रियासमन्वये नास्ति 
व्यमिचारः ॥ २५॥ 

एवं द्रव्याभिधायित्वेऽपि कष्णादेगुणश्चब्दस्य विशेषणत्वमुपपा- 
दितं; स्तम्प्रति तदभावेऽपि तस्प्रतिपादयितुमाह- 

गुणमाज्राभिधायिलं के चिदिच्छन्ति हत्तिषु । 
अजाश्वादिषु सम्बन्धादरदीनामिव रूढिभिः ॥ २६ ॥ 

वाक्ये छष्णश्ब्दो गुणावच्छिन्नद्रव्यव चनो चत्तो तु तिलशब्दरेनेव 
द्व्यस्यामिधानाद गुणमाच्नं तद्विशेषणभूतमाहेति युक्तं, गुणविशि्रस्य 

द्रव्यस्य प्रतीतेगुंणो विरोषकोऽवस्थाप्यते यथा राजपुरूष इत्यत्र 
षष्ठयमावेऽपि राजार्थः, द््ठं च द्रव्यश्चब्दस्यापि वुत्तो गुणमात्राभिधा- 
यित्वं, यथा ऽजाश्वो देवदत्त इत्यश्राजाश्वदाब्दयो रूढ्य। नियतजाती- 
यद्रव्याभिधायित्वे विरोधात् सम्बन्धो न स्यादित्यविद्यमानजन्मानो- 
ऽश्वा यस्येत्यजन्मलश्चणधमंमात्रव चनत्वेऽज शब्दस्य संबन्धोपपत्तिः, 

एवमिहापि भिन्नयोः कष्णतिखद्रव्ययोः सम्बन्धाभावाजातिशब्दे.- 
न च द्रव्यस्याख्यानात्त स्येव पुनरभिधाने प्रयोजनाभावाद् गुणमा- 
वचनः कृष्णशब्दः सामथय त्तो व्यवतिष्ठते, एकार्थीभावकृतश्चायं- 
वृत्तो विशेष इति वृत्तिष्वित्याह, तथा च व्यतिरेकविभक्त्यभावेऽप्य- 
व्यतिरिच्यमानश्रीर एव गुणो द्रव्यमात्रं विशिनष्टि यथा राजपुरुष. 
इत्यत्र पुरुषाथेकीभावमापन्नो राज्ञाथंः पुरुषम् , 

मीमांसकास्त॒ राजशब्दो चत्तो लक्षणया पुरूषाथंममिदधाती. 
त्याहुः, 

तच्चायुक्तं-मुख्यस्येव राजार्थस्येकार्थीभावाद् , विशेषकस्वेन 
पुरषार्थोपादानोपपत्तो लक्षणाया अमावाद्,सुख्यासम्भवे हि साऽभ्यु- 
परगमनीया, छक्षणायां च राजानं पुरुषमुपास्त इत्यत्र वाक्येऽपि राज. 
शब्दः पुरुषं लक्षयेत , स्वामिसंवन्धश्च नियोगतो न प्रतीयेत लक्ष. 
णायाः सामीप्यादिनिमित्ताया अपि भावात् पुरुषहाब्देनेव च पुरुषा. 
थस्य प्रतीतत्वान्न लक्षणा कार्या, छष्णोत्तरासङ्कमाकषंतीति च श्रुत्य 
थासभ्भवे लक्षणा, न चेदं नोपसजनमिति शक्यते वक्तम् ? पूवं पदथक्ृ- 

तिस्वरावधारणा् बहुनीहित्वावसायात् ॥ २६ ॥ 



ृर्त[यकाण्डे चतुदेशो टत्तिप्पुदेशषः। ४६१ 

प्रकारान्तरेणापि गुणवचनस्य कृष्णादेविशेषकत्वे नियममाद- 

तिे पूवेमुपात्ते वा तत्रेव मतुविष्यते । 
स च ध्ेस्सपासेषु गुणस्तस्पराद्विशेषगम् ॥ २७ ॥ 

तिलजाव्यवच्छिन्ञे प्रथममुपात्ते विशेष्ये सामान्यस्वभावेनावसिने 
विशिष्टगुणतयाऽवसायाथं कृष्णशब्दः प्रवतंमानो गुणवचनो मतुब्लो- 
पात् तत्रेव वतते, ्रत्र दि कृष्णोऽस्यातोति मतुप् तिलद्रन्य पव हि 
संबन्धिनि सामथ्यांद् गुणशब्दात्छृतः “गुणवचनेभ्यो लुगिति लुक्सा- 
मथ्यंरुभ्यो नोक्तः, स च संबन्धाव्यो धमः मतुपः प्रक्रमात् तदूर्थत्वेन 
प्रत्यासत्तेरवगम्थमानः समासेष्वन्तभंवति, अभिहितः सो ऽर्थोऽन्त- 
भरतः प्रातिपदिकाथस्सम्पन्न इति तस्मात्छमासविषयात् संबन्धाख्या- 
दरमद्धेतोगुंण पवावच्छेद्कः संबन्धेन द्रव्ये स्वरूपस्रमपणात् , जाति. 
स्तन गुणशब्देन पूवसुपात्त द्रव्यमवच्छिनत्ति गुणापेक्षया जातेरत्या- 

पूवं तदात्मनैव द्रव्यस्य निरूपणोचित्याद्, गतमेतत् ॥ २७॥ 
णवं समानाधिकरणतद्धितच्रत्ति विचायं दन्द्धेकशेषव्रत्ति विचा- 
त॒माद- 

अनुस्वुतेव भेदाभ्यामेका प्रख्योपजायते । 
^~ © = 

तदा सहविवक्षां तापाहुदन्ेकशेषयोः ॥ २८ ॥ 
इदेकक्रिवागुणनिवेशाथमर्था बुद्धा निरूष्यमाणाः क्रियागुणद्धा- 

तरेतरस्यापेक्चया समुदायभावमापद्यमानाः साहमाव्येन वक्तु- 
प्रेता दन्देकशेषलक्षगसमास पदवाच्या भवन्ति, समुदायश्चाज्न 
वन्यतिरिक्तः; अपि तुत पएवावयवाः संहन्यन्ते यथा चान्नावयव 

दावभासाञविद्धा प्रतीतिनंयमिको, अवयवावभाखाच्च दिवचनवहु- 
चने न विरच्यते, न हि यथा सखमासरान्तरेष्वेक एवान्यावच्छिन्नो ऽर्थं; 

ं तथाऽत्र सवेषां पदार्थानां समकक्षत्वादवयवमेदानुगतेकश्रख्या- 
दुभूतावयवभेदः खमुदायो वृत्ति पदवाच्यः, स चावयवाव्यति. 

इत्यवयवशब्देरेव व्यपदिश्यते धवखदिरपलाशा इति, 
यस्त्ववयवन्यतिरिक्तः सख ॒राब्दान्तरेणोच्यते समुदायो बनं यूथ 
दि, एकप्रल्याऽन्यथाभ्नुपपत्तेश्चायं समुदायः परस्परपेश्चेः प्रव्ये. 

पमेव पदेरुच्यते तच्रावधायंमाणेन समुदायेन मेदरूपस्य तिरोधानादि. 
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वशब्दः, एकसमुदायाभिधायित्वेऽपि च इन्द्रस्य पद्रीम्रुद्याविति समा 
नाधिक्ररणलक्षणः पुंवद्भावो न भवति वाक्ये व्यभिचारासम्भवात् तद्र 
तस्य समानाधिकरणत्वस्याश्रयणाद्, चत्तो त्वेकार्थीभावात् तदभ्यभि. 
चारः, पट्वी च सद्धी चेति तु वाक्ये भेदप्रतीतिप्राधान्यम् , अत एवं 
भेदाधिष्ठानेन समुच्चयेन योग इति समानाभिघेयत्वाभावः, ॥२८॥ 

मेदाचुवेधस्य सह विवक्ायामविशेषात् सम्हारेतरेतस्थोः कों 
मेद इत्यत आह-- 

इतरेतरयोगस्तु भिन्नसद्भिधायिनाम् । 

परतयेकं च समूहोऽसों समूहिषु समाप्यते ॥ २९ ॥ 
सह विवक्षायामनेकायुस्यूतेकप्रल्यारूपायां व 

सङ्घप्राघान्यं च, तज्रावयवप्राधान्यमितरेतरयोगस्य विषयः, तथा रि 
भिन्नमुदभूतमेदं सङ्घं समूहं येऽभिद्धति तेषामयं वाच्यो इन्द्प 
दानां प्रतिभागं ह्यसौ समूहः पयंवस्यति तत एककस्यापि वाच्यः प्र 
व्यवयवपरिसमाप्तो हि समुदाय एकाक्यवद्रष्टावपि गृह्यते; एवमेका 
वयववाचकेनाप्यमिधीयते, यथा च भूयोऽवयवटरष्ठौ स्फुटमवधा्यंः 
तथा समुदायादपि स्पष्टाथांभिधायिनः स्फुटा प्रतीतिः, तथा चप 
त्यवयवं प्रतिपत्तावपि न शछब्दान्तरवेयथ्यं', सङ्घश्राधन्ये तु सम 
हार इत्यथादुक्तम् , इत्थमनुस्यूतमेदत्वे समानेऽप्ययं विशेषस्तु श 
ब्दद्योत्योऽवयवप्राघान्यङक्षणः, अयमेव चेकशेषस्थापि दन्द्ापवादरः 
विषयः ॥ २९ ॥ 

उदुभूतावयवमेदस्समुदायः प्रत्यवयवसमाक्तोऽभिधीयत इत्य 
सद्रशं निदशनमाद- 

ञ्यापारसषुदायस्य यथाऽधिश्रयणादिषु | 
प्रत्येकं जातिषद्रु्तिस्तथा द्रन््रपदेष्वपि ॥ ३० ॥ 

करमिकस्य पू्वापरीभूतस्य क्रियाकलापस्य पच्यादेयंथास्वमगि|| 
श्रयणादिव्यापारशूपे भागे जातेरिवाध्यासाद् चृत्तेस्ख एको दश्यमानं 

वतमानः क्रियाऽवयवः पचतीति वतंमानकालामिधायी कट््रत्ययारं 
पदवाच्यो यथा समितः प्राक् , । 

एवं दन्दपदवाच्योऽपि समुदायः प्रत्यवयवच्रत्तिरिति प्रतिपदम् 



तृतीयकाण्डे चतुदंशो हलतिसथुदेशः । ४६३ 

मेधेयकमापद्यते, दन्द पदार्थेषु द्येकोकस्यान्यापेक्षाप्रतीतिरवयवा- 
तराश्रयणे परिखमाप्यते, इयमेव चात्रावयवानुविद्धसमुदायप्रतीतिः, 
7तिरपि प्रतिव्यक्ति परिसमाप्तेव्येकेकव्यक्त्यभिधायिनाऽपि गवा. 
शब्देन प्रत्याय्यते; प्रथमव्यक्तिदर्शने यदि स्पष्टानवभासा; व्यक्त्य. 
तरग्रहणे स्फुटीभवति, पवमन्योन्यापेक्षिणामधिश्रयणाषदीनां पचि. 
स्ययः स्फुटः ॥ ३० ॥ 

स्यादेतत्-तादथ्यांदधिध्रयणादिरपि पचिरिति युक्त तच्राभिधानं 
तावपि जातिशब्देन, इह पुनधंवखदिरादिशब्दः पथगथंतया वा 
येषु ज्ञातः कथमेकाथांमिधायी वृत्तौ स्यादित्याशङ्क्य दरषटान्तेन 
युत्पादयति- 

(न किः, खे [* [क ¢ 
शोण्डधेचपुरोडाशच्छत्रिणोऽतर हि दशेनम् । 
ते विष्णुभित्रा इति च भिन्नेषु सहचारिषु ॥ ३१॥ 

“सक्तमी शोण्डेः, “अधं्चाः पुंसि चेशव्यत्न गणपटितधूर्तादिशब्दमे 
श्रयं बहुवचनं, तच्चेवसमुपपद्यते यदि धूतांदयोऽपि शोण्डादिशब्दवा 
याः कथं च ते तथा भवन्ति, यदि साहच्यादध्यारोपितशौण्डादि- 
वाः, एवं पुरोडाशा इति बहुवचनान्यथाऽनुपपत्तेः सहचरिता अपि 
न अभिधोयन्ते, तथा छ्रिणो यान्ति, ध्व. 
नो यान्ति ते विष्णुमिन्ना इति साहचर्यादध्यारोपितान्यथारूपाः त 
ब्दवाच्या दष्टाः ॥ ३९१ ॥ 
एवं दरन्दरेकशेषयोद्धिवचनबहुव चनान्यथा.ऽनुपपच्या प्रतिपदमनेका- 
वमवस्थाप्यते, एकक्रियागुणविषयत्वेन साहचर्यात् परस्पररूपापत्त- 
तदाह- 

अथोन्तराभिधायितवं तथाऽथान्तरवर्तिना । 
याभ्यां चेकमनेकार्यं ताभ्यामेवापरं पदम् ॥ ३२॥ 

यथा शोण्डादिषु साहचर्यादर्थान्तराभिधानं तथा ऽजेति दार्ठान्तिके 
ज्ञतं, सखहचरितयोरेव परस्पररूपाध्यासेनाभिधानेऽन्यस्यासह- 
तस्याभिधानाभावादुपात्ताभ्यामेव धवखदिरावित्य प्रत्येकमने- 
जा, तथा च बहुवचनाभाव इत्यादयः, क्रिया चार्थान्तरेऽध्यास- 

वुरत्रोक्ता, यदि प्रक्षरतीति प्लक्षो न्यभ्रोधेऽप्येतत्तल्यमिति, तदेवं वा- 
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तिककारोक्ता युगपदधिकरणता व्याख्याता, स हि चाथं | 
ऽसमासेऽपि चाथंसभ्प्रत्यय इति चोदयित्वा “कसिद्ध' तु यु गपदधिकः 
रणवचने न्दरवचनादि?ति न्यासान्तरं पपाठ, युगपदेकेन शब्देन यदा 
ऽधिकरणमभिधेयं ढन्दपदवाच्यमभिधीयते समुदायरूपं परस्परारो 
तस्वाथं तदा इन्द्रो वक्तव्य इत्यथः, 

एवं सहविवक्षायां दन्द इत्युक्तं भवति, तेव युगपदधिक 
वचनतायाः समथिंतत्वाह् , 

नु चाभिधानक्रमादमिधेयक्रमो ऽवश्यं भावीति कथं हि युगप 
दधिकरणवचनता ? नेतत्-प्टक्षन्यग्रोधो धवखदिरपलाशा इत्यन्न य. 
दि न्यग्रोधाथप्रतिपत्तिकाटे प्टक्षाथंस्य नावगतिः पराशाथप्रतिपत्ति 
काटे च यदि धवाद्यथंश्य नावगतिः तदा < 
थंत्वादेकवचनमेव स्याद्, न द्विवचनबहुवचने अतो द्विवचनवहुवच 
नान्यथाऽचुपपच्याऽङोकेकोऽपि शब्दोऽनेकार्थाभिधायीत्यचुमानाद्यगप, 
द्वाचिता निश्चीयते, तदुक्तं-““शब्दपोर्वापर्याद्थंपौर्वाप्याभिधानमि 
चेद् द्विवचनवबहुवचनाजुपपत्तिरि"'ति उद्भतावयवभेदश्च समुदाय 
समुदायाश्रयमेकवचनं न चोदनीयं, साह चयं चार्थान्तराभिधाने १ 
गो कप्रसिद्ध्य्थान्तरत्वात् कथ्यते, प्रक्षरणं तु विस्तारेणावस्थानं न्य- 

ग्रोधेऽप्यस्तीति तस्यासौ स्वाथं पव, तदुक्तं “कारणा द्रव्ये शब्दनि, 
वेश इति चेत् तुल्यकारणत्वात्सिद्धमिःति न चेवमतिप्रसङ्ो वाक्येऽपि 
व्यग्राधशब्देन प्ठक्षायस्य प्रतिपादनप्रसङ्काद् यतस्तद्विषयश्चेव्युकत 

वृत्तिविषये शब्दानां शक्तिवेचित्यादर्थान्तराभिधानं न तु सर्वत्रेत्थं 
अत एव तत्र साहचयादेतदिति ईइतरस्याप्रयोगे तदभाव उक्तः, पङ 
नोक्तत्वाद परस्य प्रयोगोऽनुपपन्न इति चेदयुक्तत्वात् प्टक्षेण व्यग्रो. 
धस्य न्यग्रोधप्रयोग इति, १ 

एवं चेतरेतरसन्निधाने भारोदयन्तृवत्परस्परङाक्त्या विभांवनान्नि.॥ 

यतविषयमेव परस्पराथांभिधानं शाब्दानामिव्युक्तम् अभिधानं पुन। 
स्वाभाविकमिति, 

तदेवं समर्थिता युगपदधिकरणवचनता, -भाष्यकारेण तु दुःखों 

दुखपपादा चेमित्युक्तवा पाणिनीय एव सूजन्धाखः समितः किल | 

नेयं प्रतीतावुषारोदतीति दुःखा प्रमाणाभावाच्च दुरुपपादा ॥ ३२॥ 
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ठतीयकण्डे चतुदं शो इत्तिसमुदेशः । ४६५ 

तद् व्याचष्टे- 

समुदायान्तरत्वाच तादशोऽर्थो न ङीकिकः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां श्स््रार्थाऽपि न दशयते ॥ ३३ ॥ 

इह खोकाच्छब्दार्थांवसायो, न चान्न स्थितलक्चषणो लौकिकव्यवहा- 
पयोगो प्रत्येकं पदवाच्योऽर्थो येनेकोऽवधायंते, न हि शब्दान्तरस्य 
गब्दान्तरा्थाभिधानं रोके दश्यते; रूढत्वाच्च लोकिकस्याथंस्य प्रक्षर - 
7मान्राह् न्यग्रोधः प्लक्षो नाच्यते, न हि गमनाद् गोरिति पुरुषोऽपि 
च्छन् गोरित्यमिधीयते, तस्माद् दन्दलक्षणेन समुदायेनायमन्य- 
ए्वावयववाच्यात् समुदायादमिधीयमानस्समुदायो विज्ञेयो लोकिकः, 

अथ प्रकृतिप्रत्ययाथंपदापोद्धारिको ऽयमन्वयव्यतिरेकलभ्यः 
गाख्रीयोऽ्र प्रत्येकं दन्दपदव।च्योष्थः; तदपि न-यस्मादन्वयव्यति- 
काभ्यामन्र स्वार्थं एव प्रसिद्धः पत्येकं पदानामवधायते; न त्वर्था- 
तराभिधानशक्तिरवधारयितुं पायते, प्टक्चशब्दसन्निधाने हि न्यग्रो 
बस्य प्लश्चोऽप्यथं इत्युच्यते, सा च प्रतीतिः तस्य स्वशब्दादेव सि- 
देति न स्तो ऽन्वयञ्यतिरेकौ काममेकशेषे शब्दान्तरस्य प्रयोगाद् भारो. 
्रन्तन्यायेन परस्पर शाक्त्याविर्मावनादेकस्यानेकाथंप्रत्यायनशक्तत्वम- 
न न्यायेन व्युत्पाद्यते, 

स्ववाचकस्यैवायुपदतशक्तेस्तु द्रन्द्रे सम्भवात् कुनोऽध्रतीता श 
तत्न शक्तिः कल्प्येत, उद्भतावयवमेशस्य तु समुदायस्य 

मासवाच्यत्वाह् द्विवचनबहूव चनो पपत्तिः, खमासाद्धि द्विव चनवहु- 
चने जायेते नोत्तरपदमाच्राद् येन तदर्थस्य द्ित्वादिथोगसम्थने 

येत, 

एकक्रियागुणनिवेशापेक्चया चानेकोऽर्थो प्रस्ययेकया विषयीक्रियमा- 
ऽङशाक्यो ऽभिधातुमेकेन शब्देनेति पदसमूहाख्येन समासेनामिधोयते, 
च सखमासशब्दो ऽन्वाख्येयो निरंशोऽपि विभागकल्पनेन ब्युत्पाद्यते, 
ते च भागाः प्रृथक्पदान्तरसद्रशा इति तदथां पएवायुगम्यन्ते, 
च प्रविभागेनाञुशासने साकाङ्कमपि पदं स्वाथं पव पर्यव- 

ति, अपेश्चामाचरप्रभावितश्चायं समुदायः क्रमवतामथांनामात्मभूतः 
कथं पदार्थमात्रप्रतीतौ प्रतिमासेत येनोत्तरपदाथंप्रतीतावेव वचनं- 

त; सङ्कलनाप्रत्ययविषयत्वात् समुदायस्य मूयोऽवयवावधार- 
५५२ 
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णकाटेऽबधारणाद्, 

न च विरोषणविरोष्यभावायोगादु दन्द्पदा्थां न संहन्यन्त इति 
शङ्कनीयम् ? 

सवस्य नामपदाथस्य क्रिययेव संसर्गात् , कस्य चित्त साक्षा 
िक्रियया संबन्धोऽन्यस्य तु तद्धिशेषणत्वेनेव्येक्तावान् समासान्त. 
रेषु मेदः, न्दरेषु तु समुदायविभक्त्या समुदायाथंस्य क्रियासंबन्ध. | 
दययोतनादवयवार्थाः क्रियाऽर्धिनः समुदायात्मतामापद्यन्ते, | 

एतच्च परस्यापि मतं, कथमन्यथेकेको ऽपि दधथस्स्याद् द्योरेवा- 
्थयोरपेक्षाघतोः समुदायत्वाद्, अत पवान्योन्यापेश्चायाः समुदायादे. | 
धार्थानामवगतेश्चरिता्थत्वाच्च शब्दो निवतंते, वाक्ये त्वर्थानां विच्छे. | 
दश्रतिभासात् समुचयावद्योतने चशब्दोऽपेक्ष्यते, तस्मात्समुद्रायादेवा- 
न्योन्यामेक्षाप्रमावितद्वित्वादियोगिनोद्धिवचनयहुवचनयोरूपपत्तो न. 
का चिद्धिधतिपत्तिः ॥ ३३ ॥ । 
यत एवं- + 

दुःखा दुरुपपादा च तस्माद्ध''्येऽप्युदाहूता । 

युगपद् बवाचिता सा तु व्यवहारायेमाश्रिता ॥ ३४ ॥ † 
दुःखयति न चेतः परितोषयतीति दुःखा प्रतीतावचुपारोहात् प्रयो- ` 

जनस्य चान्यथासिद्धेः, अत एव प्रमाणामावात् परस्य सुखेन प्रतिपा- । 
दयितुं न पायत इति दुरुपपादा च, सङ्कखनाविषयाश्चार्थास्लमासा- 
न्तरेऽपि समुदायभावमापद्यन्त इत्यस्ति सहविवक्षा, एक जातीयविष- 

व्याहृता युगपदधिकरणवचनता, दुरुपपादेति वदता भाष्यका- 
रेण छृच्द्धोपपादनाय युक्तिगर्मीकृता ततश्चेयमङ्कोृतैवेति ॥ ३४॥ 

तत्संमावनाबीजमाद- 

सथरुदायसुपक्रम्य पद् तस्यां प्रयुज्यते । { 

विभागेन समाख्याने ततस्तद् द्यथैमुच्यते ॥ ३९५ ॥ | 

इह प्लक्षन्यग्रोधो धवखदिर्पलाक्ञा इत्यादिस्लमुदायो लोकिको- 
ऽन्वाख्येयः शब्दोऽवयवविमागकटपनया व्युत्पा्यते, तत्र च याः | 
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बानथंस्ताघानेव हि विभज्यमानस्यावयवस्याचस्थाप्यते, अन्न हि वि- 
चये यः प्लक्षादिशब्दोऽवयवः स स्वार्थमात्रे न विश्रान्तोऽपि तुप- 
रिखमाक्ताथवचनः, तथा च समुदायो क्रमे परस्परसंबन्धाद्न्वितामि- 
धाननयेन प्रत्येकः पदमितरपदार्थानुगतार्थानिधानादनेकाथंमेव तस्यां 
युगपद्विवश्नायां समुदायमभिधेधसुदिश्य प्रयुज्यत इति तथव प्रक्रिया- 
यां प्लक्षौ च न्यग्राधो चेति द्धथंस्येवापोद्धारवाक्यम् , 

एवं धवखदिरपलाशा इत्यन्न बहथंस्यापीति बोद्धव्यं, चिवक्षोपा. 
रूढो ह्यर्थः शब्दानाम् , अच्र चेतावतो विवक्चा परमार्थं तस्त्धभिन्न पव 
समासोऽथंसमुदायार्थांमिधायीति न वाकयेऽनेकाथत्वं लोकिकेऽस्ति; 
प्रक्रियावाक्य त्ववयवध्रेण समुदायाभिधानात् प्लक्षाक्यवत्वादुद्- 
तावयवभेदोऽयं समुदायः प्ठक्षौ न्यग्रोधावयवत्वाच्च न्यग्रोधावित्यु 
च्यते, तद्यथा समावयवत्वात् समं चूणंमिति, 

वृत्तौ त्वेकार्थीभावाद् भेदस्य विगखनात् तदधिष्ठानसमुचयद्योतनं- 
चराब्दाखङ्ात् समुदाये समभ्राघान्येनाव्यवशब्दो वतते; अन्यथा स- 
मभ्राधान्याद् दन्द्पदानां तदथंस्य साक्षात् क्रियासंबन्धसरंभवादितरेत- 
रोपग्छेषाभावे वाक्य इव विभक्ताथांभिधायित्वाद् द्विव चनाद्यनुपप- 
तिरेव स्यात्, 

समासान्तरेषु हि प्रधानमुखेनोपसजनं क्रियया युज्यत इति 
तेन संखज्यते न तु न्द्ध सर्वषां समप्रधानत्वात्, तस्मात्तत्रेकेकेन 
पदेन सखमुदायार्थामिधानमव श्याभ्युपगन्तव्यं येन परस्पराथसम- 
न्वयोपपत्ताबुद्भवभेदस्यामिधानाद् द्विवचनवहुवचनोपपत्तिः, आश्च- 
यतो हि लिङ्बचनान्यत्र प्रतिपादयिष्यति, 

चृत्तिवाक्ययोश्च शब्द शक्तिवेचिभ्यं सुप्रसिद्धमिति वाक्ये लौकिके 
= शब्दो चत्तो तदमिधायो युज्यते, अत प. 

क्तं तद्विषयं चेति सिद्धा युगपदधिकरणवचनता दन्देकशेषयोः॥३५॥ 

। 

एकमेव शब्द शक्तिवेचिःयङृतं विरोषं वृत्तिवाक्ययोः प्रतिषादयति- 

वाक्येऽपि नियता धमाः के चिद् त्तो द्रयोस्तथा । 
(३ ०, ५, © के [9 

ते तभेदेन सामथ्येमात्र एवोपवार्भिताः ॥ ३६ ॥ 

वाक्ये व्यपेश्चायां के चिदथमेदा्नियताःके चिद् वत्तावेकार्थोभिषके 
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के चिदु वृत्तिवाकथयोद्धयोस्साधारणा इति यथपि मदस्तथा ऽपि नासा- 
विदन्तया विषयभेदेन शाखे निरदिष्रोऽपि तु “समथः पदविधिरि"ति 
सामथ्यंसामान्य एव्र निरूपिता भिन्ना धमाः, अनाध्रितविशेषे सामथ्य 
निर्दिष्टे सति यथायथं ते विभक्ताः, सामथ्यंमात्रमेतन्नियतम् । ३६ ॥ 

एवं सामान्येनाभिधाय विशेषेण निणेतुमाद- 

हृत्त विशेषदत्तिताद्धेदे सामान्यवाचिता । 
उपमानसमासादौ इयामादीनागुदाहूता ॥ ३७ ॥ 

"उपमानानि सामान्यवचनेरि'त्यत्न शखत्री श्यामेत्युदाहतं, तन्न च 
श्यामाशब्दा विशिष्टायां शस्ञयामुपमानभूतायां तदुपमितायां वा देव | 
दत्तायां वतत इति विशेषच्रत्तित्वात् कथं सामान्यवचन इति चोदये; | 

““व्रागभिसंबन्धाचयः सामान्यवचनः!” इति भाष्ये समथितम्, आभिमु- 
ख्येनस्वभावसंबन्धेन सेदेन यत्न पदाथः संबध्यन्तेऽसो समासोऽभि- 
संबन्धशब्देनाच्रोक्तः, तस्मात्पराग्भेदे वाक्ये पुथगथत्वात्सामान्यवचनाः 

श्यामादयः, शस््रीव श्यामेत्यत्र हि श्यमत्वसामान्यसुपमानोपपरेयगतः- 
माधित्य श्यामरशाब्दः प्रब्॒त्तः, चत्तावेकार्थाभावादस्य विशेषावरोधः,। 
पवमन्यत्नापि बोद्धन्यमुपमितसखमासादो ॥ ३७॥ 

उदाहरणान्तरमाद- 

दत्तिरन्यपदाथे या तस्या वाक्येष्वसंभवः । 

चा दृन्द्रपदानां च भेद इत्तिनं विद्यते ॥ ३८ ॥ 

स्निग्धानि किसल्यान्यस्येति वाक्ये पदानामन्यपदा्थं स्निग्ध. | 
किसखयो वनस्पतिरिति बृत्तिवद्र्तिनासिति; अस्येत्यन्यपदाथस्य 
स्वशब्देनैव वाक्ये ऽवगमितत्वाद्, वृत्तौ त॒ मत्वथस्य संबन्धस्थान्त- 
भावात् पदान्येकार्थीभूय संवन्धिनं प्रतिपादयन्ति, तथा दन्द 
पदानां मेदे वाक्ये चाथ समाहारेतरेतरयागखक्चषणे व्तिरनास्तोति 

तन्न चशब्दो वाचकः प्रयुज्यते, चत्तो त्वेकक्रियावशत् समुदि 
तार्थाभिधायोनि पदानीति तत्र संमुचितप्रधाने चो न प्रयु 
उ्यते ॥ ३८ ॥ 
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अतन्यदप्याह्- 

भेदे सति निरादीनां करान्ताद्य्थष्वसभवः। 
भ्ाग््रत्तजातिवावित्वं न च गौरखरादिषु ॥ ३९ ॥ 

भिद्यन्ते ऽस्मिन्ञथा इति भेदो वाक्यं तत्र निरादीनां निष्कान्तः 
गशाम्ब्या इत्यादो क्रान्ताद्यथवाचित्वं नास्तीति क्रान्तादेः साश्चा 
वत्र प्रयोगः, चत्तो तु निष्कोशाम्बिरित्यादावसिति क्रान्ताद्य्थाभिधा- 
, वाक्ये हि निरादीनामसच्ववाचिनां क्रियायोगिनि क्रान्तादौ द्र 
ये कृत्तिनं संभवति, समासे तु पूवपदाथंस्य प्राधान्यादनेकक्रियायो- 
# द्रव्यभूतः तदर्थोऽभिधोयते. सोऽयमेकार्थी मावङृतो विशेषः, तथा 
रखरः कृष्णसर्पो लोहितशालिरित्यादिच्रत्तिपदात्पराग्वाक्ये जाति- 
वेरोषधत्यायनसामथ्यं नास्ति, न हि गोरः खरः ऊष्णस्सपंः रोहितः 
7ालिरित्यन्न जातिविशेषप्रतीतिः, 

पदसमुदायाभिधेयत्वाज्ञातेवंणंविशेषावच्छिन्नस्या्थंस्य प्रतीतेः, 
तिचिशेषे तु वणंविशेषानादरः, एेकार्थ्यात्त समासेनकपदत्वाद्विशि- 
जातिरुच्यते, तथा चात्र जात्यभिसंबन्धे विवक्षिते कमधारयान्मत्व- 
यि भवति गोरल्वरवदरण्यं कृष्णसर्पवान्वटमीकः लोहितशालिमान् 
म इति, तेनात्र “कमंधारयमस्वर्थीयाभ्यां बहुतीदिलघुत्वात् पक्रम- 
ये*व्येतन्नावतरनि, रोहितशालिग्राम इति ह्युक्तं विरि्रजएतीयशालिः 
गंबम्धो विवक्षितो न गम्येत, एवमुदाहरणान्तरेऽपि योज्यं, तथाच 

-५*अस्त्यत्न विशेषो जात्या ऽज संबन्धः क्रियत, इति ॥ ३& ॥ 

= स्वाभाविके विशेषे संवादकमाचायम- 
द- 

क्रीडायां जीविकायां च वाक्यनावचनात्तथा। 

न नित्यग्रहणं युक्तं कौटिरये यङ्विधौ यथा ॥ ४० ॥ 

वाचिककारः पपाठ-“उत्तरयोविग्रहे विशेषासम्प्रत्ययान्नितव्यग्रह- 
्थक्यतनिति, “नित्यं कौरव्ये गतो” “टुपसदे?त्यनयोर्योगयो - 
निचयं नित्यग्रहणं न कतव्य; वाक्येन गनिकोटिल्यस्य भाव- 
श्चागमितत्वात् , कुटिरं क्रामतीति चेतःकोरिव्येनाक्षदाचार- 
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स्यापि प्रतीतेः, चङ्क्रम्यत इति तु गतप्रत्यागतोपाधिः क्रियाविशेष 
प्रतीयनं 

पवं गहि तं लुम्पतीनि धात्वर्थगहां नियोगतो न प्रतीयते; साधं 
नगहांया अपि प्रतीतेः, लोदुप्यन इति तु वृत्तौ भावगर्हाप्रतिपत्ति 
अनेनव न्यायेन “ नित्यं क्रोडा जीविकयोरित्यत्च नित्यग्रहणं परस्याख्ये 
यमिति निदशनव्याज्ेन तदषप्युदाहतम् , 

यदि वा यथा नित्यं कोरिव्य इत्यत्र साक्षान्नित्यग्रहणस्य वात्तिंके 
प्रत्याख्यानं न तथा “नित्यं क्रोडाजीविकयारिःशव्यस्येति साध्यतयोप- 
न्यासः, तदितरस्य निदशनत्वेन, सिद्धस्य च निदशनत्वात्, तदेवा 
चा्यमतं संवादकमुपपयते, उडदाल पुष्पस्य भक्जिका दन्तानां लेखक 
इति वाक्यात् क्रीडाजीविकयोरप्रतिपत्तिः क्रीडा ऽनङ्ीभूतस्य जीव 
नानुपायङूपस्याप्यथस्य प्रतीतेः, 

एवं क्रियासमभिहारस्थापि चङ्क्रम्यते लोदुप्यत इत्यतोऽधर- 
तोतेनेतेभ्यस्तत्र यङ् भवति, तथा चोक्तं “क्रियासमभिहारे च ने 
तेभ्य" इति, | 

तदथं के चिन्नित्यश्रहणं व्याचश्चते-कुरिखायां गतौ नि 
त्यं भावगर्हायां नित्यं न क्रियासमभिहारे विवक्षिताथांनवगमात्, क्रि^ 
यासमभिहारस्यापि चङ्क्रम्यते लोलुप्यन इव्यतोऽप्रतीतेरनँतेभ्यः सम 
मिहदारानवगमादेव तन्न प्रत्ययाभावाद् एतदथंमपि न नित्यग्रहणम् , । 

वचनानुसारिणं तु प्रति बाक्यनिच्रत्यथमपि तद्धवितुमहति यथा 
चेते चृत्तिविषया विशेषाः तथा सङ्ख्याविशेष उपक्षजंनविशोषणं च 
योगो व्यक्ताभिधानमिति वाक्येकनियता विशेषाः पोक्ताः विशेषण 
विशेष्यभावादयस्तु दयोरप्यनसखतव्याः ॥ ४०॥ 

एवं चत्तिवाक्यवेधम्य सति- 
न 

निधौरणादिविषये व्यपेस्लेव यतः स्थिता । 
सपासप्रतिषेधानां ततो नासि प्रयोजनम् ॥ ४९ ॥ 

3. > त 

व्यपेश्चारुक्चषणसामथ्य वाक्येकनियतं निर्धारणविषये व्यञरिं 
स्वभावतो नियतमिति गवां कृष्णा खमभ्पन्नश्चोरतपेति “न निधारण" 

इति समासप्रतिषेधो नारम्भणोयः, न दयञओोकाथीभावे समासे शते 
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गोकष्णा सम्पन्नक्षीरतमेति निर्धारणं प्रतीयते, निर्धारणटेतोर्बाह्यस्या- 
श्षणीयस्य भावादसामर््यादज्न समासाभाव इति तात्पर्यम् ॥ ४९१ ॥ 

पवं पूरणत्यादिरपि प्रतिषेधोऽशिष्य इत्यनु सरणीय, ज्ञापक. 
वात् तु शास्रस्य स्वभाव्रसिद्धमेव दाक्तिवेचिग्यं शब्दानामचुगन्तुं- 

गाखारम्भ इत्याह - 
क ® क (क विधिभिः प्रतिषेधश्च भेदामेद्निद शनम् । 
कृतदनद्रैकबद्ध।बे सङ्घदश्यु पदे शब्द् ॥ ५२ ॥ 

समासविधिना मेदस्संसग एकार्थोभावः स्वमावसिद्धो ज्ञाप्यते 
तिषेधेनामेदोऽसंसर्गो व्यपेक्लाटक्षणो मन्दमतीन्प्रति, तद्यथा 
न्द्रस्य प्राणितूर्थाङ्कादो स्वाभाविकी सङ्घे समाहारे तिरोहितावय. 
भेदे वृत्तिः प्राणितूयसेनाऽङ्गनामित्ये कवद्धावशास्रेण समाहार प्वे- 
ते नियमेनान्वाख्यायते; दधिषपयःप्रभ्रतीनां तु स्वामाविको प्रोद्भूना- 
यवभेद इतरेतरयोगे चत्तिः प्रतिषेधेन, विभाषावचनेन वृश्चष्रगा- 
रीनामुभयश्नेति शास्रमचुवादकम् , न ह्यसती शब्दानां शक्तिवचन श- 
नापि कतु पायते न वा समाहारेकत्वादिव्येकवद्धावप्रत्याख्या- 
स्य साश्ादुक्तत्वात् सिद्धत्वे सति निदशेनत्वेनाजोपन्यासः, न्या- 

समानः ॥ ४२॥ 

तदेकं चृत्तिवाक्ययोः समथः पदविधिरित्यत्र सामान्येन यत्सा- 
थ्यं निर्दि्रं तदेव व्यपे्ोकार्थोभावलन्षणमेदेन शब्दशक्त्यनुसारि- 
विंभक्तमित्याह- 

सामथ्येमविशेषोक्तमपि काकन्यवस्थया | 
बृच्यदस्योः भयोगज्ञविभक्तं प्रतिपत्तृभिः ॥ ४३ ॥ 

समथंपदेन सामान्यवाचिना सङ्धताथत्वं वृत्तिवाक्यगतमविशि- 
क्तं , लश्यज्ञेस्तु लक्ष्यमूलत्वार्स्परतेः सूत्रकाराशयमनुखव्य वु. 
कार्थीभावा वाक्ये व्यपेश्ेति विभागः छतः, तथा च परि- 
पत्ते षत्वादिविधावपि व्यपेन्षाखामथ्यंसंभवादस्येव व्यापारः, 

नयत विषयत्वाश्च सामथ्यंमेदस्य वावचनानथक्यं च स्वभावसिद्ध- 
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त्वादित्युक्तम् एकार्थीमावशृनाश्च वुत्तो क्रान्ताद्यथंप्रतीत्थादयो विशे 
षा उक्ताः, वाक्ये त्वेकाथींभावा भावता: सङख्या विशेषाद्यः ॥४३॥ 

कथमविरशेषोक्तावयं प्रविभागो विपययेोऽप्यत्र करस्पान्न संभा 
इत्याशङ्क्याह -- 

का पा चक क" कक" क १ क = 

अथस्य विनिदरत्तःवार्लुगादि न विरुध्यते । 
एकाथीमाव एव्रातस्पमासतख्या विधौयते ॥ ४१५॥ 

इह द्विविधा वुत्तिः-- जहस्स्वार्थां ऽ जहत्स्वार्था च, जहति स्वार्थं. 
मुपसजनपदानि यस्यां सा जहत्स्वार्था, तद्िपरीताऽजदत्स्वाथेति- 
मतसेदाश्चरयो विकल्पः, । 

तत्र जहरस्वार्थायामसन्नेवापस्जनाथेः, अजहत्स्वार्थायामपि प्र 
धानेन संम रापत्तेः प्रथगसन्निति मेदाधिष्ठानस्थ संबन्धस्य 
वृचरवात् सङ्ख्याविशेषतिरोघानाच्च विभक्तेः स्वाभाविकम् 
थाभावाद् दशंनमन्वाख्यायमानमुपपद्यते तथा च समास पकार्थी. 
भावो युक्तः, व्यपेश्चायां तु मेदस्य सङ्ख्थाविशेषाणां च संभ. 
वाद्विमकतिश्रवणे वाक्यमवतिष्ठते, दुगादीत्यादिग्रहणात् स्ताः 
कान्मुक्त इन्यत्रादुग् एक्वद्धाववचना गद्यते मेदतिरोधाना- 
द्धि खमासेऽभदेनेकत्वसङ्व्याधादु्भावांत् स्वाभाविकमेनैकार्थां 
भिधानमनुगम्यते तथा चोक्त मेकवचनन्रहणमनथंकं दिबहुष्व- 

समासः” इति ॥ ४४७ ॥ | 

तदेवमेकार्थोभावे समासविधानस्य दुगाद्यन्वाख्यानं लिङ्मु 
क्त, तशा च वाक्यसमासयोनियतविषयत्वात् परस्परविषयावरोवा- 
सामथ्यादिकद्पशासनमयुपपन्नप् ; 

क व ३ 

के चित्त वाचनिकमेव विषयनियषमाहुः, तद् दशयति- 

॥ 

व्यवस्थितविभाषा च सामान्ये कैश्चिदिष्यते । 

तथा वाक्यं व्यपेक्षायां समासोऽन्यत्र शिष्यते ॥ ४० ॥ 

व्यपेक्षेकार्थीमावयोयंत्सामान्यं संबन्धमाच्नं सामथ्यमित्यविशेषे- 
णोक्तं तत्र विभाषाया वाक्यसमास्तावभ्यनुज्ञायेते व्यतस्थितविभाषाः । 



च, तती यकाण्टे चतुदेशो टत्तिसमदेशः । ४७३ 

विज्ञोनाश्च व्यपेश्चायां सामथ्यं मेदे वाक्यमेव, एकार्थीभावे तु वृत्तिर. 
वेति शाब्द शक्र्यनुसारी विषयनियमस्पुत्रकाराभिप्रायमनुसरद्भि- 
रुतः ॥ ४५ ॥ 

वात्तिककारो वावचनं प्रव्याचख्याविति पूर्वोक्तनयेन व्यवस्थामाह, 
सू्रकारस्थ तु सामान्ये व्यवस्थितविभाषा स्थिता, तथाच सामा. 
न्या थाश्रये समानशब्दत्वेऽप्येकार्थाभि वकृत ऽय मपरो विशेष इत्याह-- 

तस्यश्रतिषात्तसखेऽपि राजादीनामुपाभिते । 

दत्तो विशषणाक।ङक्षाऽगमकतवान्निवतेते ॥ ४दे ॥ 

य एव राजादिशब्दा वाक्ये त एव वृत्ताविति रूपसाद्रश्यादभेदे 
च्रत्तिवाक्ययोस्समाधितेऽपि ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष इति वाक्यवद् ऋ- 
दस्य राजपुरुष इति वृत्तावपि विशेषणेनोपसजनार्थो न युज्यते गम- 
काभावात, प्रधानसंसृष्ेन ह्यस्वतन््रेण राज्ञा ॐ द्धादेरभिसंबन्धायो 
गा देकार्थीभावाद्धि सभ्बन्धस्यात्यन्ताभावे सति कथमुद्धतव्यतिरेकेण 
विशेषणेन योगः स्यादिति “सविशेषणानां चत्तिनं वृत्तस्य वा विशेषणं 
नेति वक्तव्यं, कृते हि समासे विशेषणयोगो न प्रतीयत उपसजनाथं 
स्येत्यगमकत्वाद् प्रत्यायकत्वाभावात् तत्र विशेषणाकाड्ा नास्ति 
ब्ाक्ये त्वस्ति गमकत्वादु अतश्च शब्दशक्तिभेदाद थमेदे चत्तिवाक््ययो 
रत्यन्तमेव सेदः, सारूप्यनिमित्तं त्वभेदाध्यवसानं श्रोन्तम् , 

येनापि चृत्तावेकार्थीभावादुपसजनाथंस्य विवेकाभावाद् वुचस्य 
| शेषणयोगो न भवतीत्यादिरत्र युक्तिरुपन्यस्थते; तेनाप्येकार्थोभाव- 

द्विश्चेषणाद् सेद एव शब्दशक्तिनिमित्तो चृत्तिवाक्ययोरुक्तो नापूवं 
त् ॥ ४६ ॥ 

तथा हि- यन्नास्ति गमकत्वं तत्नेकार्थीभावेऽपि भवति विशेषण. 

इत्याह- 

सेबन्धिश्चब्दस्सापेक्षो निर्यं सवः प्रयुञ्यते । 
स्वाथेवरसा व्यपेक्षाऽस्य इत्तावपि न हीयते ॥ ४७॥ 

इद के चिच्छब्दाः स्वाथंमितरापेक्चं नान्तरीयकममिदधाना- 
संबन्धिशब्दाः कथ्यन्ते, तदययथा-गुरुह्िष्यपितृपुज्रमातृभ्राज्ादयः, अ- 

द० 
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तश्च ते व्रत्तावपि स्व'थंमथान्तरापेक्चायोगिनमेव प्रतिपादयन्ति 
गमकत्वात् , तन्न सविरोषंणानामपि बृत्तिभंवतीति सविशेषणानां 
वृत्तिनेत्वत्रापि गुरुपुत्ादीनामित्यपि न वक्तव्यं देवदत्तस्य गुरुकुलं 
देवदत्तस्य गुरुपुत्र इत्यादि, अत्र हि प्रातिपदिकमात्रेणापेश्चितं विशे. 
षणं नोद्भतव्यतिरेकेणेव्येकार्थभिाव।द्यतिरेकस्यान्तभविःऽप्युपसजंनेन 
संबध्यते गुवादेहि वाच्यं शिष्याद्यपेश्चमिव्येकार्थीभावेऽपि तदाकाद्ु 
न निवर्तंते स्वाथंस्य निचृच्यभावात् ॥ ४७॥ । 

अत्रेव प्रकारान्तस्माह- 

समुदायेन सबन्धो येषां गुरुकुखादिना । 
सेस्पृह्यावयवास्ते च युज्यन्ते तद्रता सह ॥ ४८ ॥ 

दासीगरहवत्प्रसिद्धमेव गुरुकुरं देवदत्तेन प्रधानं विशेष्यते न. 
त्वज्ोपसजंनार्थ॑स्य गुरोदं वद त्तापेक्षेव्यपि समथने कि देवदत्तस्य 
समीपं गुर्कुटमुतान्यथेति सन्देहे; अवश्यमिदं वक्तव्यं देवदत्तस्य यो. ̀  
गुरुस्तस्य कुरमित्येवमवयवान् गुर्वादीन् संबन्धेन स्वीकृत्य ते देवद 
त्तादयस्त दता ऽवयविना समुदायेन संबध्यन्त इत्यवयवद्वारेणेव समु. 
दायसंबन्धो दविमयसुदभ्विद्यवानापित्यादिवत् , || 

एवं च य एव देवदत्तेन साक्षात् गुरोर्योगेऽ्थः स॒ एव सम्पन्न. ` 
इति नास्ति प्रकारान्तरत्वमित्यन्न तात्पर्यम् ॥ ४८ ॥ | 

प्रक्रियायां वाक्योपमदेन वृत्तेरन्वाख्यानात् कथमत्यन्तमेद् इत्या 
रङ्क्याह-- | 

अबुधान्प्र्युषार्यांश्च विचित्राः प्रतिपत्तये । 
राब्दान्तरत्वादत्यन्तं भदो वाक्यसपासयाः ॥ ४९॥ 

त क क चष्टे. 

इह रापुरुषादयो विशिष्टाथवृत्तयः सङ्घाताः परमाथतो निर॑शा,- 
पवं परिकल्पितपूर्वोत्तरावयवप्रविभागेन भ्युत्पा्यन्त इति मन्दमतये 
ऽतिसारूप्यादु पायोपेययोरेकयमध्यवस्यन्ति, | 

भावतस्तु यथा रेखागवयेन सत्यगवयव्रतिपत्तावन्य एव रेखा 
गव्रयोऽन्यश्च सत्यगवयः; इतरथा धूटिग्र्षेपमाक्नं प्रक्रियावाक्यम- 
न्यदेव समाक्तात् प्रयोगसमवायि किल वाक्यमनेनोपायेन प्रदश्यते 
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तच्च उयपेश्नेकनिथतमेकार्थोमावविषयात् समाखादन्यदेव, अथंमेदेन 
ब्दानां मेदात् सङ्कयाविशेषादिश्चाथमेदः प्रदरशितः, 
कव चित्स मासान्तादेश्च सद्धाबाद् रूपमेदोऽप्यस्ति मेदसंसगंटश्च 

णस्य प्रधानस्याथस्यामेदाददूरविप्रकषेण वाक्यप्रकतिच्रत्तिव्युत्पा 
दयते तथा क्व चिद्वाक्याथे पद्व चनमित्येवं विचित्रा व्युत्पादनोपायाः 
प्रक्रियायां तञ्च च वाक्ये विभक्तोनां दशनात् समासे दगन्वाख्यानं 
न छोपादि्रत्ययलक्षणकायंस्िद्यथंम् ॥ ५९ ॥ 

यद्येवं गोरथादिवृत्तिविषयेऽपि युक्तादीनां वाक्ये दृष्टानां कथं न 
खोपाख्यानमित्यत आद -- 

असमासे समासे च गोरयादिष्वदशेनात् । 
युक्तादीनां न श्राक्लेण निदृर्याऽनुगमः कृतः ॥ ५० ॥ 

विभक्तयो ऽसमासे वाक्ये समासे च द्रश्प्रयोगा इति प्रक्रियायां 
तदभेदेन बत्यजुशाक्षने तासां प्रसद्धाद्यक्तं यदाचार्योऽर्थाभावात् स्वा 

निचत्ति प्रत्ययलक्षणा प्राथंयमानोऽन्वाचक्चीत, गोरथे। दधि 
घट इत्यादौ तु युक्तादयः प्रक्रियावाक्यगता न दृश्यन्ते नापि तह्ोप- 
रेभ्यम् , 

किञ्च गवां रथो गोरथ इति द्रव्याणां क्रियमन्तरेणासामथ्यात् 
समासाभावे चोदिते “सिद्धं तु समानाधिकरणाधिकारे तृतीयापूवं 
पद उत्तरपदलोपं च षष्ठीसमासश्च युक्तपू णान्तः' इत्युक्ते; दध्न पसिक्तो 
दृध्युपसिक्त ओदनो दध्योदनः, दध्नः पूणां द्धिपू्णां घटो द्धिघटः 
भियुक्तो गोयुक्तः गोयुक्तो रथो गोरथ इत्येवं समास उत्तरपदलो 
स्य वचने च चोदिते; “न वा समासो द शंनादक्ताथंखम्प्रत्ययाच्च तद् 
†भ्यवस्रानमिःति प्रत्याख्यातं छोपवचनम् , दध्योदनः गुडधाना- 
न्तव्यञ्जनभावावगतेस्तद्धेतुभूतोपसेकमिश्र णक्रियाखामथ्यात् प्रती. 
तेन दध्नोदन इत्याद्येव वाक्यं क्रियते नस्त्येवोपविक्तादिरत्र 

ल्द्:, 
एवं गवां स्थो दध्नो घट इत्येव वाकथं, संबन्धि षा मथ्यात्त युक्ता- 
प्रतीतिः, तथा हि गवां रथस्थ वाद्यवाहकसंबन्धे युक्ताथमन्त- 
यति, 
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एवं दधिघटयोराधाराघेयसंबन्धः पूर्णाथंमिति यथायोगमनुस- 
रणीयम् ॥ ५० ॥ 

ननु च गोयुक्तो रथो दध्युपसिक्त ओदनो दधिपूर्णो घट इति 
वाक्ये द्र श्यन्त एव युक्ताद्यः, तथा प्रगतपणं; प्रपतितवणं इत्यादौ च 
प्रपणादिवत्तिविषये वाक्ये गतादिशब्द्ः श्रयत इति रोपोऽन्वाख्यात 
एवेत्यत आद- 

शब्दान्तरत्वाद्युक्तादिः क चिद्रक्ये प्रयुज्यते । 
0 ^~ 

प्रपणेप्रपलाश्चादो गतश्ब्दश्च ठत्तिषु ॥ ५१॥ 
| 

इह द्विविधं वाक्यं प्रयोगसमवायि लोकिकं नित्यं, प्रक्रियावाकयं 
चानित्यमलोकिकं समासग्ररृतिरेखागवयस्थानोयं, तच्च च युक्तादिनं 
दरश्यते खोकिके द्रष्यते तच्चान्थदेव गोरथादेः समासस्थ पर्यायरू 
पमिति न पर्यायाणां गजो मतङ्कजो वृषो चषम इत्यादीनां गुरुखाघ- , 
वादरेण रोपान्वाख्यानम्रुपपद्यते प्रपणादिचिषये चत्तिष्वेकाथोभावेषु 
सतु क्व चिह्टोकिके वाक्ये प्रगतपणं इत्यादौ गतशब्दः प्रथुञ्यते 
राब्दान्तरभूत इति समन्वयः ॥ ५१ ॥ 

प्रयोगसमवायिना च लौकिकेन वाक्येन सत्थप्यवान्तराथमेदे | 
प्रधाना्थापेक्चया व्तिरभिन्नाथेत्याद- | =3 9. 

विङषणविन्ेष्यत्वं केधिदकस्तथाऽऽ्रषः । ` १ 

उपायं तन्वद शिंत्वादिष्यते इत्तिवक्ययाः ॥ ५२॥ 

निरंशस्य समासस्यान्वाख्यातुमहाक्यत्वादट् खोकिकवाक्यसद्रशं- 
प्रक्रियावाक्यमुपायः कर्प्यते, तन्न चान्वयभ्यतिरेकाभ्या भ्रकृतिप्रव्य. ॥ 
यवद्थपिद्धारः, अवुधास्तूपायेोपेययेोरेक्यमध्यवस्थन्तेा ऽर्थान्तरभेद- 
मन्नावयन्ति, तथा हि-य एव विशेषणविशेष्यभाव नीलमुत्पश्मि- 
ति वाक्ये मेदनिष्ठं च सामानाधिकरण्यं तद्विलश्च गमेव नीटेत्प. ^ 
छमित्यत्र वृत्तो । 

पवं व्यधिकरणविषयेऽपि राज्ञ इत्यादो विशेषगविशेष्यभावः 
संसगात्मकेा राजपुरूष इति वच्य समान इति वत्तिवाक्येऽभिन्ने च 
परस्परव्यपेश्चासामभ्यमेक इत्येकीयं मतम् , 
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समासेऽव्यपेक्षेव सामथ्यं वाक्योापमर्देन कायंदशने समा. 
सप्रादुभावादर्थमेदायेगात् प्रातिपदिकेनेव च पञ्चकदरशानाश्रयेण 
विभक्त्यथांभिधानात् तल्छटुगन्वाख्यानं न त्वर्भस्याभावात्; त 
था च तावकीनादौ विशेषणप्रतिपत्तिनिवन्धने खति सङ्याविः 
शेषोाऽवधायंत एव यथा स्वेकार्थोभावाद मभावेन स्यादन्च प्रतीतिः, उप. 
सज्ंनविशेषणायेगस्तु सविशेषणानां वृत्तिनंति वाचनिकः न्द्रे चश 
ब्दस्यप्रयोाश्च तदथं एव तस्यानुशासनाद् न तु मेदविगमनात् तन्नि 
छ्रसमुच्चयाभावादिति काय शब्दवादिनेा चृत्तिवाक्थयेः प्रधानाथभिदे 
न पयाययः सर्जंथेक्यं भ्रान्त्या ऽध्यवस्यन्ति नेकार्थीभिवे नाम विश्च 
षक्ररः कशिचद्यपेश्ेव षत्वादि विषयेऽपि संभवात् सर्मत्र सामर्थ्यमिति 
प्रतिपन्नाः, 

इत्थं च भिन्ननिमित्ताभ्णां शब्दाभ्यामेकस्येवार्थस्य प्रत्यायनात् 
सामानाधिकस्पयमवच्छेदययावच्छेदकभावश्च भेदाश्रया वृत्तावपि 
युज्यत इति न तल्प्रयत्नसाध्यम् , 

एषां च मते बावचनेन विकल्पा भिन्ने विषये क्रियत इति नान 
थंकं तत् ॥ ५२ ॥ 

एतदेव दशनं निराकतुमाह- 

पदं ययेव टक्षादिविक्षिषटेऽये व्यवस्थितम् । 
नी लोस्पछायपि तथा भागाभ्यां वतेते विना ॥ ५३ ॥ 

 वर्णानामानथक्यस्य व्क्चादौ प्रतिपादितत्वान्निरंशमविभक्ताथप्र- 
त्यायकं स्फोरस्वभावं पदं स्वशक्त्या नियताथं यथा; एवं नीलोत्पल. 
राजपुरूष इत्याद्यपि समासपदमविभक्तावयवमसिन्नसंवित्सिद्धेकाथं- 
प्रत्यायकं सद्रशमभागप्रकट्पनया प्रक्ृतिग्रत्ययादि वद् ब्युत्पाद्यते अदू 
। च वाक्येन, यथा व्रक्चादावसखन्नपि प्रृतिप्रत्ययाथविभा- 

न्वाख्यानाथं कटिपिते उृत्तावप्यवयवाथभेदः; वाक्ये हि भेशोऽथं 
ति सम्बन्धविभक्तिः, चत्तो त्दविभागेन पांबुदकवदर्थस्थासेदा. 
* संबन्धविगलनात् स्वाभाविकी निवृत्तिर्विमक्तेः 

सङ्ख्याविशेषो ऽपि नारित पञ्चके भ्रातिपदिका्थं योतकामावाद- 
तीतेः, पयः पयो जरयतीत्य्र क्रियासम्बन्धान्यथा ऽनुपपच्या शक्ति 
प्रतोतिः, अभेद कत्वसङ्क्या च सवसङ्क्याविशेषसामान्यभूता वृत्ता- 
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वप्युपसजनाथस्य द्रन्यस्य निस्सङ्ख्यत्वाभावादिति यथायोगं सति 
विशेषद्योतके तद्वगमो न विरुध्यते, प्रधानाथंसंमेदादेव च स्वविरो 
षणेन न युज्यते, उपसजनाथंवचनेन तु शब्दानां राक्त्याघधानयोगा- 
द्विषयविवेको दुरवसानः, 

दन्द्वेऽपि समुच्चितप्राधाञ्याच्चशाब्दनिवृत्तिः; न तु चाथैऽनुशासनाद्, 
न ह्यर्था विधेयतया शब्देषु निदिश्यन्त आनन्त्येनाराक्यत्वात् , तदुक्तं - 
“अर्थानादेश्ानात् तच्च रघ्त्रथमिति' सिद्धस्य त॒ लौकिकस्थार्थस्या- 
चुवादः, सवत्र परस्परव्यपेक्षा सामथ्यंमिति त्वेकीयं मतम् , एकार्थी- 
भावस्सामथ्ये परिभाषा चेत्येवं सूत्रमभिन्नतरक्रं भवतीति सिद्धान्त. 
व्यवस्थापनात् ॥ ५३ ॥ 

तदेवमेकार्थीभावविशेषद शंनादत्यन्तमेव वत्तिवाक्ययोभेदः, केन 
चिद्रोन तु साद्रश्यात् तरबाध्यवस्तायो भ्रमः, न चापि सवत्र च्र्ति- 
वाक्ययोः साटूश्यायुगम इत्याद- 

 श्रोत्रियक्षेतरियादीनां न च वासिष्ठगा्ग्वत् । 
भेदेन प्रत्ययो रोके तुल्यरूपा समन्वयात् ॥ ५४ ॥ 

वासिष्ठगा्यादौ तद्धितन्रृत्तिविषये तु यथाऽन्वाख्यानाय 
तिप्रत्ययविभागेन प्रतिपत्तिः, नेवं श्रोत्रियक्षे्नियपारशवादेः, न ह्य$ 
प्रकृतिरूपाञ्ुगमो द्र श्यते, छन्द श्शब्द परक्षेजशब्द परस्त्री शब्दानामनचु 
गमात्,तथा च वाक्चादन्यदेव चृत्तिपदं, तथा स्वंजञेव बोद्धव्यम् , एत 
देव हि सामान्यतो दरष्टमन्न लिङ्धमुपाहूबलकमथंसेदादेव सिद्धम् ॥५५। 

वृत्तिवाक्ययोः शब्दमेदेऽथाचुगमो ऽपि क्व चिन्नास्तीत्याद्- 

सप्चपणादिवबद्धेदो न इन्तो विधते क चित् । 
रूट्यरूडि विभागोऽपि क्रियते भरतिपत्तये ॥ ५५ 

पर्वणि पवंणि सक्त पर्णान्यस्येव्येवं सप्तपणंशाब्दो युत्पाद्यते 
न च सवं एवंविधे व्रृश्चः, अपितु कञिदेव शीणंपर्णोऽपि विशिष्ठ 
जातीयेोाऽभिधीयते, ययेवं कथं सक्तपणादयेा रूढि शब्दा इति परसिद्ध 
न राजपुरुषादय इत्यत आह -रूढ्यरूढीति । प्रतिपत्तये न्यायसिद्धाथ 
मेदे सम्प्रत्ययस्थिरीक्ररणायंमयं विभागः प्रति पादनोपायः प्रधानाथ । 
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गमाद् राज्पुरुषादो यौगिकस्वं सप्तपर्णादो तु वाकयगता थांचुगम- 
भिचाराद्रूदित्वमिति विभागेन व्यवहारः; क्रमेण हि परोऽवबोध्यते 
चार्थाचुगममाच्ने विना रूढित्वं, सक्तषपंणादावपि रूहिविषये कव 
र्तत्सं भवात् , तथा हि रूढीनामपि क्त चित्सप्तपणादावर्थाचुगमेाऽस्ति 
 चेतावता यौगिकत्वमतिप्रसङ्कात् ॥ ५५ ॥ 

सदेवमनङ्गीङृतावयघार्थां एव नीलाष्पलादयः समासाः प्रकदिप- 
7वयवमेदेन व्युश्पाद्यमाना भिन्ना एव त्वतो वाक्येभ्य इत्यत्यस्त- 
दा वृत्तिवाक्ययोः सिद्धः, यद्येकार्थीभावकृतो मेदो चत्तिवाक्ययोा- 

तदा बहुव्री हावनेकवतिपदसंभवादन्यपदाथं तेषामेकार्थीभावान्य- 
75 ुपस्या परस्परसमन्वये समासान्तरं कस्मान्न भवतीत्याह- 

या सापन्याश्रया संज्ञा विशषविषयाच या, 
बहुग्रहणान्नास्ति प्र्ात्तरुमयोस्तयाः ॥ ५६ ॥ 

सुमुशष्मनटकेशादो समासोऽवयवे यदि । 
स्यात् , स्यात्तत्रान्तरङ्गत्वाद्वाधकोऽवयवस्वरः ॥ ५७ ॥ 

अतिशयेन सृष्ष्ा जरारूपाः केशा यस्य सोऽयं सुसक्ष्मजरकेशः, 
खुसक्ष्मजटशराब्दयेः सति संबन्धे विशेषणसमास समास।न्तादा- 

त्वं स्याद् बहुवीहिस्वरेण हि जिपदसमासगतं समासान्तोदात्तत्वंः 
1धकमेकविषयत्वाद् अषयवयेस्तु वबहुव्रीह्यभावादप्रतिषिद्धं समा- 
1न्तादात्तत्वमेव स्याद्, 

न च परत्वाद्वहुबोदिस्वरोऽन्तरङत्वाद वयचस्वरश्च पूवंशालाः 
इतिवत् तस्मादत्रावयवस्धरनिवृ्छथं विशेषणं विशेष्येणेति या 

मंधारयसमाखसंज्ञा या च सखुप्ुषेति योगविभागात् सामान्येन 
1 ससंज्ञा सा बहुटग्रहणान्न प्रवतंत इति वाच्यम् ॥ ५७ ॥ 

नु च प्ररूतयेव महाविभाषयाऽज्रावयवयेः समाससंज्ञा द्विविधा 
न प्रवतत इति कस्माद् नोच्यते कि वहुखग्रहणात्तद भावः कथ्यते ? 

शङ्वाह- 

सञ्दायस्य त्त! च नेकदे द विभाष्यते । 

भेद एव विभाषायां नियतो विषया यतः ॥ ५८ ॥ 
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व्यवस्थितविभाषाविज्ञानादेकार्थीभावभ्रक्रमे विकल्पो | 
तस्य व्यपेक्षोकनियतत्वादित्यन्यपदार्थे वृत्तिम॒भवतामवयवानाम- 
न्योन्यसंसगंस्याविनाभा।वादेकार्थीभाव एव न्याय्य इति प्राप्ता समा 
ससंज्ञा बहुलग्रहणेन निवार्यते, यदाह वृत्तिस्तदा ऽवयवयेच्रंत्तिरेव 
तद्यथा पञ्चगवधनः वाकत्वचधिय इत्यन्तरा तरेपुरषे न्दश्च प्रवतंत. 
इति तद्ाश्रयरच्सलमासान्तसिद्धिः, तदेतद्धाष्ये “दन्द तत्पुरुषयोरुत्तर- 
पदे नित्यसमासवचनमिव्येतत् वार्तिककारवचनसमाधानार्थमुक्तं य. 
दा चृत्तिस्सवेषां तदा वृत्तिरिति ॥ ५८ ॥ | 

नु चेकस्मिन्प्रयेगे वहुत्रीहिसंज्ञाया भावेाऽवयवयोः तत्पुरुष. 
संज्ञायाश्चामावेा विभाषयाऽनया प्रतिपाद्यताम् अयमेव ह्यस्या सु. 
ख्यो विषय दत्यत्राप्रच॒त्तावचरितार्थयं स्यादिव्याशङ्ाह- 

यतश्च विषयस्सोऽस्यास्तस्पाननास्यकङृताथेता । 
अभेदप्रक्रपेऽत्यन्तं भदानापपसारणात्र् ॥ ५९ ॥ 

एक्तार्थीभावविषये प्रथग्थताऽभावादिविधभाषणरूपाया व्यपे. 
छ्वानियताया विभाषाया नारित प्रचत्तिरित्यविषये प्रच्॒त्तावस्याः कथ- 
मचरिताथंत्वमत्यन्तमिति न केवलं समुदायगतो मेदो नास्ति याव 
दवयवगतोऽपि प्रधानाथंपरवशत्वेन पांसूदकवद विभागाषत्तेः अवय. ` 
वार्थानां, तदेवमच्न प्राप्तस्समासा बहुलच्रहणेन निवायते अवयवयेोरि. 
घ्रस्वरसिद्यथं' “सुसृक्ष्मजटकेशान्तस्खुखमाजिनवाससा, इत्येवमादौ 
हुबीहिस्वर एवेष्यते ॥ ५९ ॥ € 

क्व चिच्ववयवस्वरेण समुदायस्वरो न भिद्यत ईति भवत्येव 
तज्रावयवयेस्समास इत्याह-- 

महाकष्श्चिते वेवं न स्यद्धदः पदज्रये। ` 
वृत्ताववयवस्यात्वं यस्मान्न प्रतिषिध्यते ॥ ६० ॥ 

एवमिति समुदायस्य चृत्ताववयवयेरप्येकार्थीभावाभ्युपगमे स 
ति महत्कष्रं धित इति ज्िपदसमासप्रक्रमेऽवथवयेस्सन्पहदिति 
मासे विहिते भवत्यात्वसुच्चरपदे विधीयमाने जिपदे चात्र समासे नं 
स्यादात्वमुचरपदे त्वस्य सर्वान्त्ये लोाकविज्ञानान्पभ्यमपदे : तदभावा 
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ठतीयकाण्डे चतुदेशो एत्तिसगरदेशः । ४८१ 

दित्यवय वसमास आश्रयितव्यः, स्वरे त्वत्र मेदो नास्ति ्रिपदे समासे 
समासान्नोदा सत्वस्य बाधकस्थाथादिस्वरः तस्यापि बाधकोा“हीने 
द्वितीये"ति पूवंपदभ्रकृतिश्वरः स पएवावयवसमासान्तोदात्तः ॥ ६० ॥ 

क्व चित्त स्वरोऽ् भेद इत्याह- 

महारण्यपतीते तु ज्िपदाद्धियते स्वरः । 
यस्पात्तत्रान्तरङ्गत्वाद्वाधको ऽवयवस्वरः ॥ ६१ ॥ | 

महदरण्यमतीत इति त्रिपदे द्वितीयातत्पुरूषे समासान्ता. 
त्वस्य बाधकं थाथादिस्वरमवयवाश्रयोऽन्तरङ्कः खमाक्तान्तादाचो- 

ब) धेनेव्यञ्न रिषद् द् द्विपदे तत्पुरुषे भिद्यते स्वरः ॥ ६१ ॥ 

तथा हि- 

सति शिषठबर्छायस्त्वात्थाथादिस्वर एव तु । 

द्विपदे तेन युगपतितरतयं न समस्यते ॥ ६२॥ 

महदरण्यं महारण्यमिति पूर्वं खन्महदिति समासे पश्चान्महार- 
ण्यश्ञब्दस्यातीतङाब्देन द्वितीयासमासे; सति शि्स्वरबलीयस्त्वात् 
थाथादिस्वरोऽन्तादात्तो भवति सत्य वयवान्तादारात्वे शि्ररवात् 
कश्चाऽन्तर प्राप्त्या उत्ृष्टबरत्वेन बाधकत्वात् , तदेवभन्न चरिपदै समासे 
मध्येदासत्वं द्विपदे त्वन्तोदात्तत्वमिति मेदः, तथाच “ १ति. 
सङ्कधाविवश्चायां त्रिपदसमासरो न भवति महाक्टचिते तु स्वरभेदा- 

सत्यपि जिपदे समासे नास्ति कर्चदोषः ॥ ६२ ॥ 

ननु च श्रितां समन्वयात् परस्परसंसगांभावे महत्कष्टशब्दयोः 
कथं समासः ? तथा चोरारपदे विधीयमानमात्वं न स्यादित्यत आह- 

येषामपूज्यमानले पराथानुगमात्मके । 
विशेषण विशेष्यत्वमपि तेषां न करप्यते ॥ ६३ ॥ 

कष्टाथस्य श्रितार्थाचुगमे महता संबन्धाभावात्पूज्यमानत्वं ना- 
स्तीति वदतामवयवानां विशेषणविशेष्यभावेाऽपि न स्याद् असंब- 

› तथा च पञ्चगवधन इत्यादाववयवयोस्समासाभावात् समा. 
द 



४८२ सटीके वाक्यपदीये 

सान्तो न स्थात् पूवंदालाप्रिय इत्यादौ चावयवाध्रयोऽन्तर स्वरो न 
स्यात् सच सिद्धान्तिनः, न वावयवतत्पुशूषत्वात् दश्यान्तोदात्तत्वं- 
विप्रतिषेधादिति खादिरेनरशस्य इत्यन्न चावयवसमासाश्रथः पुम्ब- 
द्धावाभावः प्रधानाचुश्रहाय चावयवाः परस्परेण सम्बध्यन्ते, 

पवं सगुणस्य हि द्रव्यस्य क्रियासमन्वयः श्रौतेऽपि समन्वये द 
व्याश्रयत्वात् तद्धिशेषणद्वारेणेव क्रियायोगाद् गुणस्य तस्मादस्त्येव 
समुदायप्रक्रमेऽप्यवयवयोः परस्परसमन्वय इति महाकष्रधिते रूप. 
स्वरविशोषाभावाद्भ्युपगम्यापि त्रिपदः समास उक्तः सुप्सुपेति, 
ङख्याविशेषविवक्षैव तु सिद्धान्त इति त्रिपदो द्वितीयासमासो नास्ति 
तथा च महारण्यातीत इत्यत्र दविपदे खमासे सिध्यतीष्टस्वरः, बहुघीहो 
दन्द्धे चानेकग्रहणाद विशेषेण समासस्सिद्धान्तितः, तत्र च दिकसङः 
ख्यापूवं एवावयवतत्पुरुषः तद्धि तार्थोत्तरपद इति उत्तरपदे विदिलो भ 
वति, तथा च तत्रेव तदाश्रयोऽन्तरङ्स्वरः; खुषुकष्मजटकषेशादौ त॒व 
हटग्रहणाद वयवयोविशेषणसमासाभावः समभुदायपारतन्त्ये चावय 
वानां पृक्स्वक्रा्याप्रयोजकर्वात् समुदायसमासेनेकपद्यस्य लिद्ध 
त्वात् , तद्यथा समुदायद्िवंचने त्ववयवद्धिवंवनं न भवति पपाचेति, 
पूवंशाखाप्रिय इत्यादो तृत्तरपदे स्वरसमासान्तसिद्धधथं द्विगुवां 
चनिको भवति खादिरेतरशम्य इति तु-इतरा शम्या; इतरशम्येति | 
पूवं विशेषणसमास कते खादिरीतरशम्या यस्येति द्विपदो बहबीहि- , 

| 

0 शा क 

छ श अ १ 

रिव्युत्तरदेषु पुम्बद्धावः सिध्यतीति सर्वसिद्धिः ॥ ६३ ॥ 

प्रस्तुतमेव वृत्तिवाक्ययोवेधर्म्ये विचारान्तरा्थं प्रतिपादयति- 

विशेषः श्रयमाणोऽपि प्रधानेषु गुणेषु वा । 
शब्दान्तरत्वाद्र।क्ये तु उत्त नित्यं न विद्यते ॥ ६४ ॥ 

ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष इति वाक्ये गुणस्य राज्ञो विशेषः श्रयते 
गद्धतालक्षणः; चत्तो तु राजपुरूष इत्यत्र ऋद्धस्येति विशेषणं राज्ञो ना. 
स्ति प्रधनेऽथं संभिन्नस्य स्वविशेषणायेगाद्, एतश्च बुत्तिवाक्य- 
थोः शब्दान्तरस्वे सत्युपपद्यते वाक्यप्रकृतौ तु चत्तो वाक्वगतधर्ा. 
उवङ 

एवं चित्रा गावो यस्य देवदत्तस्येति प्रधानस्यान्यपदा्थंस्य देवद- 
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ततीयकाण्डे चतुदेशो इत्तिसपुदेशः। ४८३ 

त्तादेविशेषो वाक्ये श्रतो विवक्षितोऽपि वृत्तो चित्रगुरित्यन्न नान्तभव 
तीति पदार्थाभिधानादनुप्रयोगानुपपत्तो चोदितायां "न वाऽनमिहित- 
त्वादिव्यनुप्रयोगस्समधथितः, अन्यपदाथंसामान्यं ह्यन्तभेवति न तुं 
तद्विशेषः ॥ ३४ ॥ 

नलु च चत्तो गुणस्य स्वविशेोषणेनाभिसम्बन्धात् कतपूर्वीं कट. 
स्य सामानाधिक्रण्याभावाद् असति क्रियासम्बन्धे कमता न स्या- 

दित्याशङ्क्याह-- 

विशेषकमेसम्बन्पे निथुक्तेऽपि कृतादिति । 
विश्षेषनिरपेक्षोऽन्यः तश्चब्दः प्रवतेते ॥ ६५ ॥ 

रुतः पूवं कटोऽनेन भुक्तः पूरव॑मोदनोऽनेनेति वाक्ये करादी. 
नां विशिष्टेन कमणा समन्वय इति निष्ठया तस्य विशिष्रस्य क. 
मणो निभुंक्तत्वादभिदहितत्वाद् द्वितीया न भषति, वत्तौ तु कृतपूर्वी. 
कटमिव्यत्र कृतार्थस्य प्रधानाथचुगामित्वादसति स्वातन्त्ये स्वक- 
मंणा करादिना सामानाधिकरण्यं न स्थात् तस्मादन्य एव वाक्च- 
स्थात्सकमंकात्तशाब्दात् व्त्तो ऊतशब्दोऽयमकमंक इति ॥ ६५ ॥ 
बाह्येन कमणा कटादिना सम्बध्यत इत्याह- 

अकमकतवे सत्येवं क्तान्तं भावामिधायकम् । 
ततः क्रियावता कत्रा योगो भवति केणामर् ॥ ६६ ॥ 

बृत्तिवाक्ययोरत्यन्तसेदाद्ाकये विश्िष्टकमस्तमन्वयथयोगेऽपि क त- 
शाब्दो वृत्तो विशेषस्याभिधानासम्भवात् सामान्यकमंव प्रतोयते तच्च 
नान्तरीयकत्वादविवक्षितमित्यकमंकोऽयं कतशब्दो भावामिधायी 
सम्पद्यते, प्रसिद्धं हि नान्तरीयकं सा पान्थकमेति यथा दीष्धितोनद्- 
दातीति प्रसिद्धेर्कमिका क्रिया तथेधमपीति भावेऽत्र निष्ठा कथ्यते 
तथा च क्रिथाऽवच्छिन्नस्तद्धितवाच्यः कतां ऊतपूर्वो देवदत्त इति, त- 
स्य च वाद्येन करादिना सभ्बन्धो द्रश्यते कमिति, कारकाणां च क्रि- 
याञ्यपेतः सम्बन्ध इत्यन्यस्या अत्र क्रियाया अभावात् तद्धितार्थवि- 
शेषभूतयेव क्रियया सम्बन्धो युक्त इति तदपेक्षमेव कटादेः कर्मत्वं. 
कृतपूर्वी कटम् , 
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पवं ¦ मुक्तपूर्व्योदनमित्यादि, भावेऽश्न निष्ठेति क्रियैव तदन्तवा- 
च्या, तदेतदुक्तं भाष्ये -“योऽसो कृतकटयारमि सम्बन्धः सं उत्पन्न प्रत्यये 
निवतंते; अस्ति च करोतेः कटेन सामथ्यमिति द्वितीया भविष्यतीति 
वाक्यं यो विशिष्रेन करादिना कतशब्दस्याभिसम्बन्धः स उत्पन्ने त- 
द्धिते वृत्तौ निवतंते शब्दशक्तिस्वाभाव्याद्धिशेषामिधानं नास्ति वृत्तौ 
सामान्यकममणेव सम्बन्धप्रतीतेः तथा च प्रसिद्धेः कमणोऽक्भिकेयं- 
क्रियेति भावभिधायो क्तं इत तच्रव्यया क्रिययाऽऽप्यमानः कराद्देः 

कम भवतीति समन्वयापपत्तिरत्यथंः ॥ ६६ ॥ 

नु च तद्धिताथं कतरि गुणीभूता क्रिया वृत्तावमेदेन प्रतीयते 
नतु कतृभेदेन स्वरूपप्राघान्यनंति कथं तया कटादेः कर्मणा योग इ- 
व्याङ्क्य निदशननेतदु व्युत्पादयति -- 

अविग्रहा गतादिस्था यथा ग्रमादिकमेभिः । 
सम्बध्यते क्रिया तद्रतछृतपून्यादिषु स्थिता ॥ 5७ ॥ 

` ग्रामं गतो देवदत्तो त्रामं गच्छति चेत्यादो गतादिशब्देन यदि 
गमिक्रिथाकतुरभिधानाद् गिक्रियाया; ततः कतुंविविधं पृथक्त्वेन 
ग्रहणं नास्तीत्यविग्रदा सा, प्रत्ययाथं हि सवत्र गुणभूतः प्रत्यर्थः 
व्यापाराविष्टस्थ साधनस्याख्याताल्नतोतेः कारकमुषखेनेव क्रिया प्राघा- 

न्य भजते न तु स्वतः सवत्र प्ररृत्यथस्य गुणत्वादु, 

पवं च क्रिया सवज कारकाद् भेदेन नाच द्र्ते, कारकाणां हिप 
चृत्तिविशेषरूपाऽसो तत्तमवतेव तदनभिघायिग्रत्ययानुगप्रकृतिवाच्या 
न्याय्या न च केवलस्य क्रियावाचिना घातोः प्रयागोऽस्ति इक्रितिबा- 

दिना च सिद्धतया प्रत्याय्यते न तु साध्यमानावस्थेन स्वरूपेण, तः 

स्मात्कारकसंखष्ेव सवा क्रिया कमणा सम्बध्यत इति कतपू्व्यादा. 

वपि ताद्रश्या एव समन्वये पपत्तिः ॥ ६७ ॥ 

यदि कृतशब्दो वृत्तो विशेषकर्बान्तर्मावयितुमक्षपर्थो; मुण्डं क ` 
रोति मुण्डयति सूत्रयति मिश्रयतोत्थाद् वपि वृत्तौ माणवकादेविशे- ` 
षस्यानभिन्यक्सिः स्याद्, न च ऊतशब्दवन्मुण्डदिशब्दः क्रि यावाचा- 

ति तस्य क्रियाविशेषेऽन्तमावाभावात्कथमत्र बाह्येन माणवकादिक- , 
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तृतीयक।ण्ड चतुदेशो रत्तिप्तमुदेश्चः । ८९ 

मेणा योग इत्याह-- 

्रण्डिभरूञयादयोऽसद्धिभागेरतुगता इव । 
विभक्ताः करिपितात्माना धातवः ष्टे चर्चिवत् ॥ ६८ ॥ 

मुण्डं करोतीत्यादि वाक्यं प्रकतिग्रव्ययपरिकट्प्रनेनान्वाख्या- 
नोपायमान्नमिति तद्रतमेदवासनया भागाचुगम इवात्र सत्यतः पुन. 
नरस्तोद्देशविभागा विशिष्टवचना एव ते धातव इत्थं उ्युत्पाद्यन्ते 
समुदायप्रतीत्या अवयभ्रतीतेबाधनात् , ततश्च यथायथं स्वकमंणा स- 
म्बन्धो न विरुध्यते प्रकृतिवाच्यं हि मुण्डादिगुणकमं प्रत्ययवाच्य- 
स्तु करोत्यथं इत्यन्वाख्यानप्रविभागः कटिपतः, केशच्छेदनवचनो हि 
मुण्डयतिः; तस्य साक्षादेव माणवकः कम॑, 

एवं सूत्रयत्यादो व्याकरणादिगंणत्वेन, नित्यसापेश्चा वा सुण्डा- 
दयो बाह्येन गुणिना माणवक।दिना युञ्यन्ते केशच्छेदनं वा क्रियाति. 
शेषरूपं करोतेः कमं तद्विशिष्टस्य तु माणवकादि कमं कुट्िचचिवदिति। 
साक्षाद्धातुषु पाहदनयोः निर॑शत्वस्य प्रसिद्धेनिदशनत्वं न्याय्यम्॥६<॥ 

एवमन्य्रापि प्रतिप्रत्ययमेदोऽन्वाख्यानोपाय इत्याह - 

ु््रयतो न पुत्रोऽस्ति विशेषेच्छा तु ताद्शी । 
विनेव पुत्रानुगमाद्या पुत्रे व्यवतिष्ठते ॥ ६९ ॥ 

पुज्रशब्दोऽत्रासत्यः कलिपतो ऽवयवः तथा च पुत्रविशिष्ेच्छा षु- 
त्रीयतिनाऽभिधोयते ॥ ६९ ॥ 

यदि तर्हि पुत्रे ्यवतिष्ठते तदा बयः पुत्रविरोरेः खम्बध्येतेयमि 
च्छेत्याशङ्क्याद- 

भ्रागोविना यथ। ध।रिजीवितो प्राणकमेकः । 
न चात्र धारिने प्रण। जौवतिस्तु क्रियान्तरम् ॥ ७० ॥ 

ज्ीवतीत्थस्था्थः प्राणान्धारयतीति, न चात्र जीवतो प्राणशब्योऽ- 
स्ति नापि धार्यति्धातुः, अथ च विशिष्टकर्पिकेवंरूपा क्रिया प्रती 
यते ॥ ७० ॥ 
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पवमन्तभूंतत्वात् कमंणोऽकमब्यपदेशमासादयति यथा- 

तथ। विनेषिपुत्राभ्यां पु्रीयायां क्रियान्तरम् । 
अन्वाख्यानाय मेदात्त् सदृशाः प्रातिपादिका; ॥ ७१ ॥ 

इषिपुत्ाचुगम उपायमात्रं परमार्थतस्तु पुन्नीयायां पृ्रीयाशाब्दे 
क्रियान्तरमन्या विष्टि क्रिया प्रतीयते वु्ीयायां वा क्रियायां क्रिः 
यान्तरमिति भावप्रधानो निदेशः तेन क्रियान्तरत्वमित्यथंः, 

एवं च यथा जीवतेर्बाह्येन कमणा योगः तथा पुत्रीयतावित्यकर्मि.- 
केयं क्रिया, तथा च भाष्यम्-““अथ क्यजन्तस्य कानि साधनानि 
भावः कतां अथ कमं नास्ति कमेति सुवन्तात्कमंण इच्छायां क्यजिति 
त॒ प्रतिपादनोपायोऽन्वाख्यानं सेदेनेति पृथग्भूतयुत्रादिशब्दसादुश्याः 
दविभागश्रागन्तिरत्र ॥ ७१॥ 

नयु मुण्डयति मा णवकमितिवत् पुज्नीयति माणवकमिति बाह्येन 
कमणा क्रियान्तरत्वेऽपि योगः कस्मान्न भवतीत्याशङ्क्याह - 

आक्षेपा प्रयोगेण विषयान्तरवतिना । 
सदपौच्छा क्यचः कमे वाकंय एव प्रयुञ्यते ॥ ७२ ॥ 

` पुज्रविशेषलक्षणं माणवकादिकमं पुत्रेषणाया विद्यमानमपि चत्ता- 
वर्थान्तरप्रतोतेनं प्रयुज्यते, पुत्रीयति माणवकमिनि युक्तं विषयान्तर- 
माचारश्चणं तद्धाचिनोपमानक्च चः प्रयोगेणेच्छाविषयात् क्व जपि 
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यत आचाराथप्रतीतेः तस्मा्पुत्रमिच्छति माणवकमिति वाक्व एव 
विशेषकमप्रयोगः ॥ ७२ ॥ 

अनेन न्यायेनेतत्सट्रशं प्रसङ्धेनान्यदप्यु पादयति 

प्रसिद्धेन ऊतरशब्दो भावगहा ऽभिधायिना । 
अभ्यासे तुल्यरूपत्वान्न यङन्त; प्रयुज्यते ॥ ७३ ॥ 

खोदुप्यते चङ्क्रम्यते जङ्भ्यत इति यडिः कृते गतिकोरिल्यस्य 
भावगदहांयाश्च प्रतीतेः क्रियासमभिहारे यङ्न्तोऽयं सद्रशोऽपि न प्रयु. 
ज्यते यडन्तादतस्तदप्रतीतेः भावगहाऽभिधायिनेत्यस्योपकक्चषणाथंत्वा- 
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त् कोरिल्याभिधायिनेतव्यपि द्रण्व्यम्, तदुक्त ““क्रियाखमभिहारे च 
नेतेभ्यः' इति, तदर्थ" च नित्यग्रहणं के चिद्रथाचश्चते, अभ्यासः पोनः- 

पुन्यं क्रियासमभिहारः, इत्थं च वाक्यवाच्य एव क्रियास्रमभिहासोऽत्र 
श्चशं क्रामति पुनः पुनः क्रामतीत्यादि ॥ ७२३ ॥ 

तदेवमन्वाख्यानो पायमाच्रमवयवविभागपरिकल्पनं समुदाथाथप्र- 
तीत्या त्ववयबाथंसं विदां बाधादसत्या अवयवाः, तथा हि- 

शब्दा यथा विभज्यन्ते भागेरिव विकल्पितः । 
अन्वाख्येयास्तथा शास्रपतिदूरे व्यवस्थितम् ॥ ७४ ॥ 

यथेति । बीपष्साप्रधानं, यथा यथा विभज्यन्ते भागेरिव कल्पना- 
कलिपतेनिरंशत्वात् सत्यत॒ इत्यन्वाख्येयास्तथाऽन्वाख्यानोपायो- 
भागप्रकट्पनेति यावत् , परमाथंतस्तु शाख्रमवयवविभागप्रकल्प- 
नारूपमतिदूरे नित्यादन्वास्येयान्निरंशाच्छब्द तत्वाद वस्थतं, प्रतिपा- 
दिकशब्दनिष्ठं ह्यन्वाख्यानं, तेन च रेखागवयस्थानीयेन सस्य- 
गवयवदवद्थितशब्द प्रतिपत्तिः, अत एव चोपायानां प्रक्रियाभेदः, के 
चित्किङ भवतिशब्द्ं भवात्तिरिति व्युत्पादयन्ति, के चिद्भशब्दादति- 
्रस्थयेन, अन्ये मध्ये विकरणेन, पएवमेकशाब्दादेकागारिकय्, एकागा- 
रिशब्दाड् डिकञ्, छन्दसः श्रो्रभावो घश्च, तदधीते वाक्याथ पदव- 
चनमि्यादिप्रक्रियामेद उक्तः ॥ ७४ ॥ 

एवं पुन्नीयादिशब्देऽपि धक्रियामेदोऽभ्यृद्यः, पुतो रीयेण बा पोदखी- 
येण वा पुक्ताङीयेण वा व्युत्पत्तिः, इत्थं च व्युत्पत्तावपि पुञ्रीयशब्दो- 
विशिष्क्रियावचन इत्यकमंकत्वं, यदा च ्युत्पत्तौ नियमाभावस्त- 
दौणादिका अपि के चिदष्टाध्याय्यां व्युत्पाद्यन्ते, इत्थमवयवानामसख- 
त्यत्वं सावंतिकं निगमयति-- 

अथेस्याचुगमं कं चिद् दृष्टैव परिकासिपतम् । 
पदे वाक्ये पदे घातुधीतो भागश्च मुण्डिवत् ॥ ७५ ॥ 

वाक्याथं एव स्थितलक्षणो बाक्यस्येवाखण्डस्य वाचकत्वात् 
तथा चापोद्धाय्यंसामान्यं वाक्याथ विशेषेऽनुरूपमुदुधुत्थ तावद्थं - 
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पदः नाम पृथगन्वाख्यातुमपोदुधियते, निरंशस्य वाक्यस्यानेकरूपः 
स्यान्वाख्यातुम्ञकयत्वात् , पदं हि सर्ववाक्येषु समानरूपमित्यथंसा- 
मान्यवाचि हाकयते भ्युत्पादयितुं, तश्च व्युत्पादितं यथायथं वाक्येषु 
सन्नि पतितं वद्वाक्यगतविशेषस्वीकारादििषए्ठाथंव्यवहारावसानं जा. 
यते ॥ ७५॥ 

न च पव सामान्याथ' भूत्वा विशेषं स्वीकत' समथम्- 

सापान्याथस्तिरांभूता न विशेषेऽवतिष्ठते । 
उपात्तस्य कृतस्त्यागो निदत्त क।वतिष्ठताम् ॥ ७६ ॥ 

 . इत्यादिदोषापातादिति सामान्यभूतम्थ॑रूपं परिकल्पितमुच्यते 
यथेव हि पदेन व्यवहारा भावात् परिकल्पितरूपं तदु; एवं तदर्थो 
ऽपि, तदपि च पदं प्रकृतिप्रत्ययपरिकल्पनया व्युत्पाद्यत इति 
तच्राप्यपोद्धाराश्रयेण परिकटिपतान्वयन्यतिरेकवशेनाथमाच्रं पवि. 
-भज्यते. प्रकृतिप्रत्यययोः, धातुरित्युपलक्षणं प्रकृतिरूपस्य परत्ययो- 
ऽपि च गृह्यते, तत्रापि च प्रकृतिरूपमुण्डिसु्रिपु्ीयाद्यवयवविभागेन 
प्रकृतिप्रत्ययकट्पनया व्युत्पाद्यते, एवमस्ति सकारमातिष्ठन्ते; अकार 
स्त्वागमोऽ रेति के चित् , तथाऽतिप्रत्ययसितिप्रत्ययो विकरणश्चेति 
वा, एवं स्यति स्यतः स्यन्ति प्रत्ययाः स्थो वा विकरण इत्येवमन्थद्- 

प्यूह्म् , । 
पवं च भागपरिकल्पने वणेष्ववस्थानं तेषां तुरीयादिभागानामं 

व्यवहाराथत्वात् तत्रापि वा परमाणुपयन्तभागपरिकल्पनेन कथि. ` 
च्छब्दः स्यादित्यवश्यं भेदवादिना वणेष्वमिन्नत्वमभ्युपगन्तव्यम् , 
अभिन्नग्रतीतेः, इत्थं च प्रथममेव वाक्यगतयाऽभिन्नसंविदा सदस्य 
बाधनाद्वितथत्वं कस्मान्नोच्यते व्यवहारेऽपि हि वाक्यमेव प्रथमप्र- ¦ 
तीतं तथा च तदेवाभिन्नवुद्धिप्रत्थायितमस्तु सत्यम् , एतच्च वाक्यका- | । 
ण्डान्निश्चेतव्यम् ॥ ७६ ॥ १ 

तदेवं प्रक्रियाभेदेऽपि- 

 अविभयोगः साधवे व्युत्पत्तिरनवस्थिता । 
उपायात्रतिपन्नणां नाभिमन्येत तस्तः ॥ ७७ ॥ 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो इत्तिसमुदेशः । ४८९ 

साधुत्वे विषये विविधः प्रयोगो नानाविधं प्रतिपादनं नास्ति 
स्थितलक्षणस्य शाब्दस्योपेयस्येापायमेदेऽप्येकरूपत्वाद, उपाया हि 
प्रतिपादनाङ्भूताः प्राप्तावुपेयस्य चरितार्शत्वात्तिरोभवन्तीति नैतेषु 
सत्यताऽभिमानः कायः, विचिच्रत्वाच्च प्रतिपाद्यप्रतिपःदकयोयथास- 
चि प्रषत्तौ व्युत्पत्तिः परं भिद्यते, स्त्र चायमेव क्रमः, अविद्येव हि 
विद्योपायः प्रतिपत्तिकारे गत्यन्तरामावाद्यथा कथं चिस्प्रतिपादन- 
संभवात् ॥ ७७ ॥ 

उपेयप्रा्षिश्च तथा ऽऽ विभंबन्ती दश्यते तदुकतं-- 

दासेषु भक्रियाभेदे रविदयेबोपवण्येते | 
अनागमविकटपा तु स्वयं विद्योपवण्येते ॥ ७८ ॥ 

इति ख जैव चोपायानामसत्यस्वे यद्रच्छाशाब्देरनेमित्तिकोऽपि 
शाब्दो निरस्तावयवविभाग इत्ति ॥ ७८ ॥ | 

नास्ति तच्वतो मेदः शब्दानामित्णद- 

यथेव डित्थ यतिः पाचक पचतिस्तथा । 
डयतिश्च पचिरैव द्वावप्येतावरौ कको ॥ ७९ ॥ 

यभेवेत्यस्येव स्पष्टीकरणं -- द्वावप्येतावलोकिको लोकव्यवहारे. 
 ऽप्रसिद्धो, प्रसिदुध्यादिविभागस्य लोकेऽसम्प्रत्ययाद् निरंशस्य 
 डित्थपचतिरूपस्य समुदायस्य रोके प्रयोगादु पपत्तावपि समानेवाथं- 
गतिरभिन्नञा समुदायात्कटपनया तु उयतिधातुरसंभवदर्थो डित्थ 
स्यान्वाख्यानायापोद्धियते पचतिस्तु सम्भवदथंः परचतिशब्दस्यैता- 
वान्मेदः, तथा च चतुष्टयी शब्दानां प्रच्॒त्तिख्ट् घोष्यते साधुत्वस्य स- 
स्यक्त्वे ॥ ७२. ॥ | 

तस्मादभिन्नादमेदपृर्वंकाः मेदाः कद्पितारिशष्टेरबुधान्प्रति व्यु- 
त्प्यथंमित्याह-- 

भ्रकृतिपरत्ययावृह्यो पदान्ताभ्यां पदं तथा । 
अनुबन्धस्वरादिभ्यश्विष्टैः शासे न तान्धति ॥ ८० ॥ 

दर 
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शब्द्रानां शिष्टाः प्रमाणं, ते हि भावतस्वहूशो यच्यद्धमऽङ्ःतामेति 
तत्तत्साधुत्वेनाभ्युपयन्तः प्रक्निप्रत्ययावनुगुणाचुहित्वा लोकिकं पदं 
ताषद्राक्याद पोट धतं व्युत्पादयन्ति, तथा च ताभ्यां प्रतिषाद्यपद 
मूहितमवयन्ति डित्थादि वा पदं प्रत्यक्षकट्पनोपदिष्टयिव्यनुगाण 
प्रकृतिप्रत्ययोहे कारणं; पचत्यादो तं प्रकृतिप्रत्ययोपदेशेनाचुमान 
कट्पने शाब्दा जुशासने सङ्घातस्योहाद्, द्विविधं हि दिष्टेरनुशाक्ल- 
नं प्रारब्धं साक्षादुपेयनिदेशेन यथा निपातनम् ; उपायनिद् शाचुसारे 
णवा यथा विधिः, तत्र च प्रकृतीनामनुबन्धो जकारादिरूपग्रहदशनाद् 
नियनलः कल्पितः, प्रत्ययानां तु स्वरवृध्द्यादिदर्शनात् तथैवाचबन्धप्र. 
कल्पः शिषानां तु निरावरणख्यातित्वात् प्रतिभा ऽऽव्मनि निच्रत्ताना- 
मेव यथावत्सवंमावगतत्वप्रस्यानात् सम्प्रत्युपदेशेन न कत्यमनादि- 
शाख्राभ्यासादेव सिद्धेः. तथा च क चिदुपायानपेश्चाऽपीत्यसत्या एव 
ते, अतत एवोदुघुष्यते शिष्टपरिज्ञानाथां ऽष्टाध्यायोति ॥ <° ॥ 

यस्तु शगिष्रस्मरणमनाद्रव्य शाख्मान्रदारणः सः- 

दाख्वदषटस्तु शाखस्य प्रा धिपाजेऽप्यनिश्चिते । 
युञ्यते प्रत्यवायन शच्च चश्ुरपश्यताम् ॥ ८९ ॥ 

बहुरखुमन्यतरस्यामेकेषामित्यादिसामान्यलक्चषणात् प्रािपान्ने क. 
स्य चिद्धिघेर्विषथविभागेनानिश्चिते शिष्रपयोगमननुखृस्य स्वेच्छयेव 
शाब्दान्प्रयुञ्चानाऽसाधुशब्दप्रयोगादधमेण संबध्यते, प्रयोगसूल्ौ हि 
धर्माघमोँ वस्माच्छिषरप्रयोगाञुसारेण लक्षणं विषयविमागेनावस्था- 
पयित्तव्यम् , 

यचेवमस्तु शिष्टप्रयोग एव किमनथंकेण शाखरेणेव्याह -अपश्यतां- 
शिष्प्रयोगं साक्षादङवंतां शाखमेव चश्चुरिव चश्चुः शब्दतच्वदशन- 
निबन्धनत्वाद् , 

एवं च हाखेण ठद्चितान् शब्दान् ज्ञात्वा लक्चणनिरपेश्चमेव सा- 
धून शिष्रान्प्रयुञ्चानानचुमिमते तेभ्यश्च सामान्यलश्चणे श्रान्तिमपनः 
यन्तीति शास्रमपि खुफकं, तथा च ठक्ष्यलक्षणे व्याकरणमिव्युक्तं- 
सेषा शि्टपरिज्ञानाथां ऽष्ठाध्यायीति च ॥ <१॥ 

यदि तर्हि शाखं चक्षुः किमिति तत् क्व चिन्नवानिष्टादशना- 

तै, ॐ ~ 
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र्छास््रमन्न प्रत्याख्यायत इत्याशङ्क्याह-- 

अथान्तराभिधानाच पौवांपर्ये न भिद्यते । 
राजदन्तादितागन्यादिराजाश्वादिषु सवंथा ॥ ८२ ॥ 

राजदन्तादो खोकिकं यन्नियतं पोर्वापयं तन्न सिद्यते नान्यथा 
कदा चिदपि भवतीति विप्रयोगादशनाच्छाख्रमन्न प्रत्याख्यायते, प्र. 
योगः विप्रयोगश्च दयं यन्नेकस्मिन्नथं द्रश्यते तज शाखरारम्भो विध 
योगनिवारणेन सफलः, इह तु दन्तराजोऽश्वराज इति प्रयोगेविप- 
यांसे विवश्चितविपरीतोऽर्थो गम्येत न तु य एव राजदन्त शत्या- 
दौ समाने चां शाख्रान्विताऽशाख्नान्वितस्य निवतंकः, आहिता. 
गन्यादौ तु प्रयोगानियमेऽप्यथासेदो दश्यत इति प्रत्याख्यानमेव 
युक्तम् , क्व चित्तु पाठः-पोर्वापयं न विद्यत इति पोर्वापयंमुपदेश्य - 
त्वेन नास्तीत्यथंः ॥ ८२ ॥ | 

यदि तरि विप्रयोगदशनाच्छास्नमन्न प्रत्याख्यायते तद् गर्गा इत्या. 
दावपि डुक्श्ाख्ेण कि कायंमित्यत आद- 

अ, => (न ५ 

विनैव पर्पयेहेत्तौ ये मिन्नाथोभिधायिनः। 
गगांदयो लुका तेषां साधुत्वमनुगम्यते ॥ ८३ ॥ 

राब्दानां स्वाभाविकमर्थाभिधानतिति वत्तावेकार्यीमाते गर्गा. 
वस्सा इत्यादयो ऽपत्थप्रत्ययमन्तरेण यङ्ृत्यथंभिन्नं चत्ययार्थ पत्य. 
क्षणमाचश्चते, गाग्यं इत्यादि च प्रत्ययसदितं तदभिधानं दष्ं न केव- 
खा प्रतिः प्रयोक्तव्येति परश्चेति नियमेनावेदितम् , अतश्चाज्र शाख- 
प्र क्रयाऽजुखारेण केवलस्य प्रकृतिरूपस्यासाधुत्वे प्राप्ते दुगन्वाख्यान. 
मुपपद्यते ॥ <२ ॥ 

नन्वेवमपि सोऽयमित्यसिसंबन्धादपत्ये गर्गादीनां प्रयोगस्सि- 

ध्यति तद्यथा श्चगुश्चरति; अङ्किराश्चरति; इव्यपत्यवतोऽपत्ये प्रयोग. 
इति 1क दगन्वाख्यानेनेव्यत आद- 

सोऽयमित्यभिसबन्धादत्ययेन विना यदि । 

बभ्व्रादयः भरयुज्पेरन्नापत्ये नियमो भवेत् ॥ ८४ ॥ ` 
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अपत्यापत्यवत्सम्बन्धपूवंकः सोऽयमित्यमेदेनापचारादपत्यमि- 
त्युच्यते गर्गा इति सोऽयमित्यमेद संबन्धः कथ्यते बहुवचनानुष- 
पच्या हि गर्गापत्यान्युच्यन्ते मूटप्रकृतेरेकत्वाद् बहुवचनाचुष- 
पत्तेः, तत्न चामेदेन संबन्धे मेद संबन्धस्याविवक्नितत्वाद पल्यप्रत्ययो- 
नास्तीति शक्यते दुग्वक्तं, किन्त्वभेदसंबन्धस्योपचरितस्य नि 
यतसेदपूवकत्वाभावादन्तेवासिनोऽपि गगस्य समारोपितगगंरूपा- 
बहुवचनेन प्रत्याय्यन्त इत्यपि शक्यते वक्तुमिति नियमेनाप्यादी 
नामभिधानं न प्रतीयेत तस्मादपत्ये नियमाथंमपत्यप्रत्यस्य लुगुच्यते 
स्वभावादेव तु प्रत्ययरहिता प्रकृतिस्तदथं ब्रते; अन्यज्च प्रत्ययलक्षणा 
थे लुग्; इद त्वथनियमाथं प्र्ठस्येयमितीद मथं प्रत्ययस्य ॥ <४ ॥ 

तहि द्ुगारम्भणीयोऽन्यथा नियमेन भायां न प्रतीयेतेत्याशङ्क्थाह- 

सोऽयामित्यभिसंबन्धं किड्धोपन्यञ्ननाहते । 
प्रष्ठादिषु न जायेव नियमेन प्रतीयते ॥ ८५ ॥ 

सत्यमन्नापि यत्नं विना भायायामसेदोपचारन्नियमो न स्याद् 
अतस्तर्य्ापि यत्नः “पुंयोगादाख्यायामि,'ति खत्रीप्रत्ययो लिङ्खोपव्यञ्ज- 
नोऽस्ति, यत आख्याग्रहणाद्धि यादृशः पुंसि द्रष्टप्रयोगश्शब्दः धरयो 

गतद्र पादेव-खरीवृत्तेरयं प्रत्यये ऽन्वाख्यायत इति, तद्धितान्तस्याख्यारू 
पत्वाभावात् तदनुपपत्तावयुमितायां सत्यप्यमेदसंबन्धे खरी प्रत्यथस- 
हायात् प्रष्ठादिशब्दाद्धायऽवगतिः ॥ ८५ ॥ 

नय भगिम्थादावपि कथं न सम्प्रत्ययः ? मेवं-प्रस्थानकतृत्वास 
द्धि चियामपि प्रस्थाने संविधानं सम्पादयन्त्यां पुंशब्दः प्रवतंते 
संविधातृत्वं च भार्याया पवापपद्यते नान्यस्याः, प्रस्थे बीदिरित्यादौ 
प्रस्थेन प्रमित इति नियमप्रतिपत्यथं प्रत्ययस्य द्ुगन्वाख्येय इत्या 
दाङक्याह्- 

मानमेयादि पंबन्धविशेषेऽङ्की कृते तथा । 
प्रस्थादीनाम साधुत्वं तद्धितेन विना भवेत् ॥ ८६ ॥ 
तद्धितो योगमेदेन वाक्यं वा स्याद्िभाषितम् । 
परिपएणाधेके तत्र प्रथा ज्िष्यते पुनः ॥ ८७ ॥ 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो इत्तिमुदेशः । ५९३ 

अच्राप्यध्यारोपेणामेदसंबन्धे मानमेययोगोा नियमेन न प्रतीयेत 
सामीप्यादेरपि सम्भवादिति "तदस्य परिमाणमिति योगविभागेन 
तद्धितस्स्याद्; वाक्यं वा महाविभाषया-प्रस्थः परिमाणमेषां ब्रीहीणा- 

मिति यत्नान्तरं परिमाणाधिके प्रातिपदिकाथं प्रथमाटश्षणमारन्धं- 
नित्तरूपेण निमित्तिनः प्रस्थप्रमितस्य बीद्यादेर्गौणस्यामिधाने प्राति. 
पादकाथग्रहणादेव सोऽयमिति संबन्धे सिद्धा प्रथमा, प्रस्थः परिमा- 
णमेषां बीहीणामिति परिमाणातिरिक्ते प्रमेये भूयः परिमाणग्रहणेनोप- 
दिश्यते तेन प्रथमान्तात् परिमाणशब्दान् भुख्यतयेव प्रथमं गेयं प्र- 
तीयते तद्धिते ऽपि विभाषिता बचनसाम््यान्न वाध्यते प्रास्थिक इति 
वाक्यमपि भवति ॥ <६-८७ ॥ 

नु च परिमाणवाचि प्रातिपदिकं कथं परिमेये वर्तते ? इत्याद- 

व्यतिरिक्तस्य साधुते तदेव च निदशेनम् । 
युञ्यतेऽङ्गीकृताधिक्यं तत्सवाभिविभक्तिभिः ॥ ८८ ॥ 

तदेवं परिमाणात्पुनः प्रथमाविधानं ज्ञापकं मानमेयसंबन्धेपरहि- 
तव्यतिरेकाथासिधाने प्रस्थादेः स्वाभाविकं द्यर्थाभिधानं प्राप्यते तथा 
च ताद्धतेनेव भिन्नं प्रमेयं प्रथमयाऽभिघीयते तत्र चान्तरङ्े मानमेय 
संबन्धे चरिताथां प्रथमा बाद्यक्रियाविभाविते कर्मादिके मेद आधि. 
क्येऽपेक्चिते संबन्धे वि भक्त्यन्तरेद्वितीया ऽऽदिभिर्बाध्यते, अतो बाद्यक्रि- 
ह प्रातिपदिकार्थाधिक्यमङ्गीकृतं स्वी- 
छृतं येन तत् परिमेयवाचि पद् यथायथं सकलाभिर्दितीयाऽऽदिभिर्वि- 
भक्तिभियुञ्यते संबध्यते प्रस्थं पचति प्रस्थेन क्रीतमित्यादि ॥ << ॥ 

पएवममेदापचारादसिधानेऽपि नियमार्थं लुगादियलारस्भः गुण. 
गुणितास्तु स्वभावादेव नियते येग इति किमथ गुणवचनेभ्ये मतुपो- 
द्धगन्वाख्यानमित्याद- | 

शुद्धादिषु मतुञ्छोपो व्यतिरेकस्य दशनात् । 
= कः [५ 

अस।धुत्व निष्र्थथं साधवस्ते विदा दिवत् ॥ ८९ ॥ 

परस्य शु्क इति व्यतिरेको दष्टः, तथा च शुङ्कः पट इत्यव्यति- 
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रके मतुप्स्थादिति केवलायाः प्ररृतेरसाधुत्वश्चङ्का स्थादिति व्यतिरे 
क निबन्धनस्योत्पन्नस्य मतुप्प्रत्ययस्य युक्तं लुगन्वाख्यानं, तथा हि- 

''अव्यतिरेकात्सिद्धमि?व्युक्त्वा द्रो व्यतिरेक इति पुनलुंगेव समधितं- 
टुगन्वाख्यानद्धारेण च विदाः गगा इत्यादिषाब्दवदह् गुणिनि संबन्धाद् 
वृत्तिराख्यायते, तथा हि-स्वाथंविशिष्रापत्याथभिधानाद् विदा 
दव्यादथः प्रयोगाः, तथा शुक्छादयोऽपि न तु सोऽथतिव्यभिसंबन्धा 
देवेत्यथः ॥ ८९ ॥ 

तदेवं समानाधिकरणवृत्तेः प्रस्तावेन विशेषणविशेष्यभावसमर्थं- 
नपूवंकं पसक्तानुप्रसखक्त्यायातं विचारं परिसमाप्य प्रकृतमेव चिशे- 
पणविशेष्यभावं वृत्तवमेदध्रतीतेरनुपपद्यमानमाशङ्क्येकीयमंतेन ता- 
घदुपपादयितुमाद- 

विक्षेषणाद्रिकञेष्येऽ्थ तद्धावाभ्यु्ये सति । 
पुनश्च प्रतिसंहारे हत्तिमेके प्रचक्षते ॥ ९० ॥ 

इदैकया प्रख्यया द्येोविरोषणविशेष्ययेग्रहणे परस्परोपकाराग्र. 
हणात् किभूते विशेष्रणविशेष्यभावः स्थाह् १न हि वस्तुतो नियत- 
जातीयं विशेषणं नाम किञ्चिदस्ति, न चाप्यञ्ज शाब्दी प्रतीतिरेका 
युञ्यते, अभिधानक्र माद्यमिधेवरे क्रमिकैव प्रतोतिन्याय्या ततश्च नाग 
हीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धिरिति पूवं विशेषणग्रहणं तते विशेषणा 
द्धेतारवच्छेदकत्वेन गरृहीताद्िशेष्यं तद्भेदस्य विशेषणरूपस्या 
भ्यश्चयेऽतिरेके सति पुनः प्रतिसंहारेऽसन्निधेस्तथा चाभ्युञ्चयस्णे 
वापेश्चणे घत्तिरेकार्थोभावः, विशेष्ये द्यतिशयमाधाय कृताथं विशेषणं - 
न स्वरूपेण विशेष्यमतिरेचयति मा भूह् व्य्थावसाय इति, तथा च 
विरिष्रस्येवार्थस्थ चृत्ताववधारणमु पपद्यते ॥ ९० ॥ 

` तदेतन्मतं दुषयति- 

निपित्ते पर्ययः पूवा नानुप्राप्न निपित्तिना। 
निपित्तवति बुद्धेश्च न निपित्तसरूपता ॥ ९१ ॥ 

सेस्कारसदिताञ्ज्ञानान्नेपर्रेषः स्पृतेरपि । 

व्यापारे तन्निमित्तानां न ग्र स्यात्तथाविधम् ॥ ९२ ॥ | 



ठेतीयक।ण्टे चतुदश ृात्तिसमुदेशः । ४९५ 

भिन्ञज्ञानालम्बनवादे दृषणमिदं न निमित्तेऽवच्छेदकाभिमते 
विशेषणे प्रथमः प्रत्ययो निमित्तिना विशेष्याभिमतेनानासादितः,नदहि 
विशेषणग्रहणकाले विशेष्यग्रहणमन्र पक्षे तस्य तदानीमस्तमयाद्, 
निमित्तवति च विशेष्याभिमते या बुद्धिः ज्ञानं तत्र निमित्तस्य विशेष- 
णस्या प्रतिभासनान्न तद्ाच्ट्दुरितत्वम् , 

पवं च वस्तुस्वरूपमाच्रग्रहणं ज्ञानं कथं तत्न विशोषणतां विशे. 
ष्यतां च गृह्णीयाद् विशेष्यापेक्ं हि विशेषणत्वं विशेषणापेक्षं च विशे 
ष्यत्वमिनि परस्परज्ञाने परस्परस्वरूपानाभासनादापेक्चिकं विशेषण- 
विशेष्यत्वं न गहीतं स्याद्, 

अथ पूवंज्ञानाहितवासनाघ्व्यपेक्मुत्तरं ज्ञानमिति तस्मात् क्रमेण 
तयोरनुभवेऽपि पश्चाःसंस्कारक्रमेणायाता स्मरतिस्तच्ावच्छेद्यावच्छेद- 
कभावमावेदयत इत्युच्यते ? तदपि न-यस्माद्यथाऽुभवं स्छतिरुग- 
जायत इत्यनुभवगरही ताथरूपाधिक्वमुपश्टेषं परस्परयोजनमवच्छेद्या - 
वच्छेदकत्वेन सङ्घटनं कथं सा ऽवकल्पयेद् एवं ह्यजुभूताथविषयत्वं- 
तस्या विधटेतेत्यप्रमाणं स्याद्, 

अथं यथा स्सृतिबाहयविषयानु सन्धानात् तद्विषया कथ्यते तथा 
चाबाह्यस्य तदानीमभावादान्तरस्यानुसन्धांतुः प्रमातु्यां विचि्राः 
शा्तयः ता अपि तस्य निमित्तमिति तेषां तन्निपित्तानां व्यापारेऽ. 
त्राचच्छेदययावच्छेदकभावं प्रस्युपयोगे कथ्यमानेऽचुभवग्राह्यं बाह्यं वस्तु 
विशेषणविशेष्यरूपं न स्यात् प्रमातृ शक्त्येवासत्यपि संच्छेषेऽर्थानां- 
घटनादिति न भाविको विशेषणविशेष्यभावस्सम थितः ॥ ९१-९२ ॥ 

मा भृद्धाविक इति चेदाह- 

अन्तःकरणदत्तो च व्यथां वाह्याथेकरपना । 
तस्मादनुपकारो वा ग्रह्लंवा न तथा स्थितम् ॥९३॥ 

अन्तः करणं क्रिया यस्यासावनु सन्धाता प्रमातेवं कथ्यते; सर्वा- 
थं्राहकं वा मनोऽन्तःकरणं तस्य च्रत्तो व्यापारेऽत्र विशेषणविशेष्य - 
मावविषयेऽभ्युपगम्यमाने सवंत्रान्तःकरणस्याभासौ बहीरूपतया ऽ- 
ध्यस्तो भवत्यर्थ, तावतेव लोकयाज्रासिद्धरिति किमुपपद्यमानेन 
वाद्येन कटिपतेन प्रयोजनमिति बाद्याथंवादिनं प्रतीदसुच्यते, तस्य हि 
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विशेषणविशेष्यभावादिसंबन्धो वस्तसमवाय्यभिमतः; तथा चक. 
द्पनानामनुभवमू्खस्वमिति तदजुभवायातो ऽयं विशेषणचिशेप्यवि- 
कट्पः, तच्च यथास्वं विषयोपक्षयत्वात् प्रत्ययस्य तरस्थस्यार्थंस्य चि- 
शेष्यावच्छेदकत्वलक्षणो नास्त्युपकारः, अनुसन्धातृप्रमातृवशेन मानसे 
विकल्पे ऽभ्युपगते ब्राहयस्य तद्र पश्ुन्यत्वमिव्युक्तार्थनिगमनम् ॥ ९३ ॥ 

एवं परमते सिन्नज्ानावरम्बनपक्षे ऽनु पपत्तिमुद्धाभ्य स्वमतेनेक- 
जानावरम्बनवादेन वास्तवं विशेषणविरशेष्यभावमवस्थापयितुमाह- 

अनुस्यूतेन संशषटैर्थं बुद्धिः भवतेते | 
ज्याख्यातारो विभज्याथ तां मदेन प्रचक्षते ॥ ९४ ॥ 
तदात्मन्याविभक्तं च बुद्धयन्तरयुपाश्रताः । 
विभागमिव मन्यन्ते विक्षषणविक्ञेष्ययोः ॥ ९५ ॥ 

इह यथावस्तु प्रत्यया भवन्ति, चस्तु च = 
भिन्नमिव्यभिन्न पव प्रत्ययः, सम्वायतिरोहितभेदा हि जात्यादयो. 
वस्तूनामारूपकाः, तत्न समवायिनः श्वेव्याच्छ्रुत्ये बुद्धेः श्वेतवुद्धिः 
ते का्यंकोरणभूते इति पारमाथिकपदाथंमेदावलम्बनेनोचित्यात् 
क्रमस्योच्यते, प्रतिभासवेखायां तु क्रमो नारित विशिष्टस्येव वस्तुनो- 
द्यरित्येकप्रख्योपारोहाद्, अत एव के चिज्ञात्यादीन् संसरभिणोऽ- 
पह वते; 

एवं च मेदावमासपूवंकस्य संस्लगंस्याभावादनस्यूतेवेयं बुद्धि. ` 
जात्यादिभिः संसगिभिः कश्यते; परमाथतो मेदपूवंकस्य संखगं स्या - 
थानामभावाद् वस्तुस्थित्या त्वेवमुच्यते, एवपभिन्नवुद्धिप्रतिभालि- 
नोर्नीखोत्पखादो गुणद्रभ्ययोमेद पूवंकस्यावच्छेदयावच्छेदकभावस्या- 
भावः किन्तु निरंशस्य वस्तुनः परेभ्यः प्रतिपादयितु मह्क्वत्वात् 
प्रतिपादनकाले प्रतिपादकस्तान् जात्यादीनर्थानपोद्धास्बुद्या पृथ. 

 करत्यायं गुणो जातिवां विशेषणपदं द्रभ्यं विशेष्यमिति बुद्यन्तरवि- 
भागेन पूवंप्रतिपादितरीत्या प्रतिपादयन्ति तथेव च प्रतिपद्यन्ते प्र 
तिषत्तारः, 

एवं च वस्तुबीजमनुखव्य प्रतिपादन द्राह्ये ऽस्ति सद्धावो विशेष- . 



ठतीयक।ण् चतुदृशो इत्तिसमुदेशः । ४९७ 

णविशेष्यत्वस्य तस्मादेव हि बाहं संख ` व्याख्यानाय विभज्य. 
ते तत्न चास्ति गुणवस्वादिभिर्विशेषणं द्रव्योपरञ्जकं जात्यादिरहितस्य 
द्रभ्यस्यायोगाञ्च तद वच्छेदयं; संबन्धश्च समवाय इति सवं वास्तवं, तथा 
च विभागकल्पनोपायेन तदात्मा विभक्त एवाथः प्रतिपादितो भवति 

[4 

तथे च विभागवुद्धयाहितविशेषणविशेष्यरूपतया प्रतिपद्यन्ते ब्य. 
वहतांरः, 

यद्यपि बिभागावस्था वाक्यदशा तथाऽपि बाक्यगतज्ञानबासनया 
छृत्तावपि विशेषणविशेष्यप्रतीतिरस्त्येव, परमाथंतस्तु चत्तो निरंश 
एवाथं इति साऽपि निर॑शा वाचिका सिद्धा ॥ ९५ ॥ 

तदेवं धममेदेन चृत्तिवाक्ययोरत्यन्तसेदः प्रतिपादितः मतान्तरम. 
प्युपश्षि्षं भाष्ये “अथ ये वृत्ति तकंयन्ति किन्त आहुः परार्थाभिधा- 
नं चत्तिरि"ति तद् व्याचष्टे 

अब्ुधान प्रति इतति च वलेयन्तः भरकट्पिताम् । 
आहुः पराथवचने यागाभ्युच्चयधमताम् ॥ ९६ ॥ 

नि विभागं वृत्तिपदाथरूपमवगन्तुमशक्ताः प्रतिपत्तारोऽबुधाः; ते 
हि यथाश्चतग्राहिणो यथावद्वचनं वाचनिकं मन्यन्ते, ततश्च परान्प्रति 
वाक्योपमदंन प्रक्रियायां चत्तिव्युंत्पा्यमाना वाक्वपरृतिकैवावति 
छते ततश्च वाक्चमपि नित्यं स्वविषय इति तस्यानुच्छेद्यत्वात् त्प 
छृतिकत्वेन समारोपिता कल्पता वृत्तिनिवंत्यंते, तत्न कारणात्का- 
ह द्रष्टं पटादि; एवमिहापि वृत्तिखश्चणस्य का- 
यस्य॒ वाक्यगतपदार्थाधिक्यं न्याय्यमिति परार्थाभिधानं बृत्ति. 
श्वणमारभ्यते; परस्यान्यस्य प्रधानस्य पदस्य योऽथः तस्योपसजंन. 
देन प्रत्यायनं, तच्च ““एकमाहुरनेकाथं शाब्द मन्ये परीश्चकाः,१ इति नये 
1क्यावस्थायामुपसजंनपदस्य परार्थाभिधानशक्तिप्रतिघातापेक्षया 
त्तौ परार्था भिधानमुच्यते, अनेकाथप्रत्यायनसामर्थ्याद्धि स्वाथं एव 
र अवति पराथ; यदा ^त्वन्यायश्चानेकाथत्वमि"ति नयः; तदच्रत्ता- 
न्यदेबोपसजनपदमित्यथात् परसुपादत्ते 

एवं पराथंवचने सति दतं भवति वाक्यावस्थागतम्थ' परित्य. 
योपसजंनं चत्तो पराथंमभिदधाति, तद्यथा कलशे दधि स्थितमप. 

६२ 



४९८  :  सरटीके वाक्यपदीये 

नीय क्षीरं निधीयते नावस्थित एव दधनि विधातुं शक्यते तत्सेयं- 
जहत्स्वार्था व्रततिः 

` अपौरुषेये शाब्दार्थंसंबन्धे कथं त्याग इति चेदु ? 
न-अनुपादान एवाच्न व्यागोपचाराद् यथा ह्यधधिसंयोगः पाकजा- 

नन्विशेषाचुत्पाद्य परमाणुषु निषघतते तथोपसजंनाथंः प्रधाने विशेष- 
माधाय तावन्माच्नप्रयेाजनत्वान्निवतते 

अज निदर्शनं माष्येऽभिहितं तद्यथा-“तश्चा राजकमंणि प्रवतंमानः 
स्वंकमं जहाती''ति, कोशसमाहरणसन्निधानादो राजकर्मणि व्याप्रि- 
यमाणस्तक्षा स्वं दारुच्छेदचतुरश्रीकरणादिव्यापारं जहाति स्वव्या- 

.पारापरित्यागे राजक्म॑णोऽनुष्ठातुमशक्यत्वाद्, एवं स्वाथानुपादानेन 
पदान्तरा्थो पोदानमुपसजनानां वृत्तौ न्याय्यमनेन निदशनेन, 

अन्ये तु मन्यन्ते-अवस्थित एव प्राच्येऽथेऽथान्तरभ्युच्चयोऽसा- 
बु पसजंनपदानाग्धिक्वं, तथा हि सिकताकले जलं निहितमवति- 
रते राक्चादिदहेतजनितश्च रागातिशयस्तन्तूनां कायैऽप्यजुवतंते; पएव- 
मुपसजनपदस्य स्वार्थोऽर्थान्तरोपादानेऽपि, 

, , युक्तं चोतद्-द्र्स्यार्थस्य स्वरूपवच्छब्देस्त्यागायोगाद् अश्रापि 
-निदशनं भाष्येऽभिदहितं-“सिष्चुका दितीयां भिश्चामासाद्य पूवां न जदा. 
ति सञ्च यायेव यतत इति, तदियम जहत्स्वार्था वृत्तिः, भेदवच्वात्समु 
दायस्य युक्तं द्विवचनम्, इह तु विशेषणविशेष्यभावावच्िन्नमर्थान्त- 
रमेवानभिधेयम्वयनैः समुदायेनोपादीयते; यथा बहुव्रीहौ रहित | 
कसनः चि्नगुरित्यादि, । 

ततश्चावयवाथाहितभेदस्य पराथसमुदायेनाभिधीयमानस्वात्, । 

परा विभक्तिः समुदायनिवेिनी सङ्ख्यामुपादत्ते, तथा चाथंवच्े 
खमुदायस्यानेकवचनस्य परिहार उक्तः, सङ्धघातस्येकाथ्यान्नांवयव- 
सङ्ख्यातस्खुवुत्पत्तिरिति, 

तदेवं व्यागञ्चाभ्युचचयश्च तौ धमः स्वभावोऽस्या वृत्तेः; तद्धावस्तः 
ता तामाहुः, परार्थामिधानलक्षणायां तस्यां वृत्तौ चोदितं-राजपुड 
घमानयेत्युक्ते पुरुषमाच्रस्यानयनं प्राप्नोति; ओपगवमानयेत्युक्तेऽपत्य 
माच्रस्येति 

ननु चोपसजनपदानामथवत्याणे संयोगः किमथं इति कथं न चोः 
यते १ नास्त्ये्तद् यावो यावक इतिवत्पर्थायरूपेण राजपुरुष इति प्रयो. 

| 



‰ (९ 0 ¦ च ५ 
तेतायकराण्डे चतुदेश्चा चत्तसप्रुदश्चः। ५९९ 

गोपपत्तेः; तथेकार्थाभावलकश्षणसामथ्यंनिबन्धना समाससंज्ञाऽपि यथा 
स्थादिति, अविशेषे त॒ समाधिरुक्तः-"“जहदप्यसो स्वाथं नात्यन्ताय 
जहाति; अथ वाऽन्वयाद्विशेषणं भविष्यतीति ॥ ५६ ॥ 

एतद्धित्रणोति- 

अन्वयाटूम्यते सोऽर्थो विरोधी वा निषतेते । 
दयथेपथोन्तरे ष।ऽपि तत्र हुरुपसजनम् ॥ ९७ ॥ 

उक्तमेतदञ्निसंयोगाहिता विशेषाः परमाणूनां निघ्रत्तेऽप्यच्नि- 
संयोगेऽचुवतन्त॒ इत्येवमुपसजनपदोथंः प्रघानाथं विशेष्यमयुव- 
त्तत इति तदाहितविशेषानुगमाद्विशिष्टः पुरूषः प्रतीयते न पु 
रुषमा्रम्, 

अन्न भाष्ये मह्िकापुरो दरष्टान्तो ऽभिदहितः कुखुपसम्यर्का परहित. 
गन्धविशेषाुचरत्तेरपनीतकुखुमोऽपि पुरस्तद्वयपदेश्ः, एवमथंस्य 
त्यागे कथं नात्यन्ताय जहातीत्युच्यते न दयंशेनार्थो निवर्ततंऽशेनाव 
तिष्ठत इत्याशङ्कय पक्षान्तरमाह -“विरोधौ वा निवततः इति, प्रधाना- 
थावच्छेदरप्रतिद्वन्द्ी स्वमावो वेत्युपसजंनाथस्य; कश्च तस्य प्रतिद्धन्द्धी 
यः प्रधानभूतः, द्वयोर्हि प्राधान्ये परस्परसंबन्धाभावाद्िशिष्ठोऽवच्छिन्नः 
प्रघानार्थो न प्रतीयेतेति स्वप्राधान्यमुपक्तजनाथंस्य . निवतंते, अत 
एव स्वविशेषणेन सख्रुद्धादिना न युज्यते प्रधानोपकारायतु यदरपं बि- 
शेष्रणताऽऽत्मकं नापेत्यविरोधादिति नात्यन्ताय जहातीष्युक्तिः, सवं 
था हि स्वाथपरित्यागे स्वपदाथन प्रघानोपरकारसाभावादुपसजंनपदर 

स्वरूपमेव ज्यात् परोपकारप्रमावितं द्यपसजनत्वम्, असति चप 
रोपकारे प्रयोगवेयथ्यम् , उत्तरपदादेव प्रधानार्थप्रतीतेः, अनर्थकस्य 
चापरेण संबन्धाभावात् सामथ्यनिबन्धना समासस्ज्ञा न स्याद् इति 
न सकलखाथंपरित्यागः, तश्चा ऽपि दि श्चुतहसितादीनि पाणिल्वाब्यभिचा-. 
रीणि राजकमण्यचुगुणानि न जहाति स्वप्राघान्यरेव त्वस्य हीयत इति 
जह्स्वाथां वचिः, अजहत्स्वार्थायां तु चत्तौ सवंथेव सन्तु सजन नपः 
दाथः स्वविशेषणविशिषं प्रधानाथं हि तत्रोपव्ननयदभपिदरधा तोति 
द्धर्थंमुच्यते, प्रधाने च पांषूदकवदमेदापत्तेरविवेकाभ।वात् स्ववि रेष 
णेन न यज्यते गुणपद्ाथंः, विषयभेदेन च शब्दानामथवेचिन्यादु चु- 



५०० सरीके बाक्यपदीये 

त्तो गुणप्रधानमूतार्थद्ययामिधानमुपसर्जनपदानां युक्तं, द्विवचनं तु 
न भवतीति पृवमेवोक्तम् ॥ ९७ ॥ 

के चित्तु जहत्स्वार्थायां वृत्तावुपस्जंनप्रदस्य सवंधैवार्थत्यागः 
प्रधानाथवृत्तित्वं च मन्यन्ते, वणंवद्नर्थकं ह्यपसजंनपदं चृत्तिपद.- 
स्यावयवभूतं पर्यांयश्चायं पुरुषशब्दस्य राजपु रुषडाब्दः, अत्र पुरूष- 
विशेषप्रतिपत्तिनं स्यादिति चोद्यं यदि ? तहि वाक्य इव वृत्तावपि चि. 
रि्राथंप्रतीतेर्नास्यन्ताय हानं तदा जहतस्वा्थत्वं वाङ्कत्रेण स्यादि 
व्याशङ्कयाह- 

उपायमात्रं नानात्वं सरूहस्त्वेक एव सः । 

विकसपाभ्युच्चयाभ्यां बा भेदसंसगेकस्पना ॥ ९८ ॥ 

वाक्ये विच्छेदोपक्रमार्थामिधानं, वृत्तो त॒ विशिष्ठोऽर्थोऽमेदेन 
प्रतीयत इति निरंशमेव परमाथतो वृत्तिपदमुपायमक्रं तु वा- 
क्यगतपदाथासेदेन व्युपादनमिति प्राधान्यस्य त्यागात् जहत्स्वा- 
थताभणितिः, अतो ऽनन्तरं भाष्ये पटितम्- “अथ वा वृत्तौ समः 
थाधिक्रारः क्रियते, सामथ्यं नाम सेदः संसर्गो वा मेदसं्गो वे"ति, त 
द्वाचष्रे-विक्ल्पेत्यादिना, वाक्य प्रकृतित्वं व्र त्तिपदस्य मन्यगाना वाक्य - 
गतसेदसंसगंक्रट्पनामन्र कुवन्ति, तथा हि -मेदो वा वाक्याथ; संसर्गो. 
वेति विकद्पो द्वाव पीत्यभ्युच्चयः समुच्चयः, तत्र पुरुषशब्दस्य भृत्यवा 
चित्वे स्वामिनः सामान्येनावगतो राजङाब्दः स्वामिविशेषेभ्यो व्याश 
चि प्रतिपादयतीति मेदो वाक्याथंः, अनुमीयमानश्चान्र संखगंः, यदा | 
त॒ जातिवाची पुरूषशाब्दस्तदा = 
समन्वयोभ्वगस्यत इति संसगां वाक्याथेः, विशिषत्वाच्च सं ल्षगस्या- 
्थान्तराह् मेदोऽचुमीयमानः, एवं गुणप्रघानमेदेन विकल्पः; उभय- | 
श्य वा शब्दातप्रतीतेरविशेषेणोभयं सामथ्यम् ॥ ९८ ॥ 

तदैवं विशिष्टाथच्त्ति चृत्तिपदमिति न पुरषमात्रस्थानयनमवय 
वाथस्यानर्थक्ये ऽप, अत एव चोपायत्वाद्वि भागस्य मतसेदो विरुद्धो. 
ऽनवस्थितत्वादुचिवेकित्रयेणोपायानामित्याह- । 

कन 
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„ 

हृत्ति वतेयतामेवमन्ुधभातिपत्तये । 
भिन्नाः सेबोधनोपायाः पुरुषेष्वनवारिथताः ॥ ९९ ॥ 



तृतीयक।ण्डे चतुदंशो हत्तिसमुदेशषः । ५०१ 

चृत्तिवाक्ययोरमेदद् शना प्रकृतिविकारभावेन व्युत्पादयतां बथु 
त्पादकानां पुरुषेषु प्रतिपत्तृषु संबोधनोपाया व्युत्पादने हेतवो रुचि. 
वेचिञ्याद्धिन्ना विलक्षणाः, ये हि वृत्तिवाक्ययोः समानमर्थ॑मध्यव- 
स्यन्ति तदशनेनाजहरस्वाथंत्वमुच्यते, ये तु स्वामाविकमर्थमेदमन- 
योः पश्यान्त तदशने न॒ जहत्स्व।थंत्वमित्यसत्यभूत मेद संसर्गाश्रयेण 
व्यवस्था भिद्यते, 

तदेवं परमाथतो ऽव्यन्तभेदो वरतिवाकययोरिति सङ्कधाविशेष. 
तिरोधानादयो चत्तो विशेषाः प्रोक्ताः, तत्र च विभक्त्यभावादेव 
सड्धाविशेषतिरोधानमिति चोदितेन शब्दनिमित्तकेन नामार्थेन 
भवितव्यमभ॑निमित्तकेन नामशब्दे भवितव्यं तदेतदेवंजाती- 
यकमित्पुक्तम् ॥ ९९ ॥ | 

तदेतद्धथाोचष्टे-- | 

वाचिक। द्योतिका वाऽपि सङ्ख्यानां या विभक्तयः । 
तदरपेऽवयवे दत्तो सङ्ख्या भेदो निवतेते ॥ १०० ॥ 

त्रिके प्रातिपदिकाथें सङ्ख्याया वाचिका विभक्तयः पञ्चके तु 
दयोतिकाः, ताश्च राज्ञः पुरुषो राज्ञो राज्ञां परुष इति वाक्ये दरश्यन्ते 
स्वार्थप्रयुक्ताः, वृत्तावपि राजपुरुष इत्यत्र वाक्यसद्रह्ा पव पूर्वपद 
विभागः, तथा च तत्राप सद्धुयाविशेषप्रयुक्ता विभक्तयः श्रयेरन् 
सति ह्यर्थे तद्वचनश्शाब्दः प्राप्नोति न तु शब्दाभावे वाचनिके वुत्ताव- 
थाभावाभिधानं युज्यते सङ्ख्याशब्दा भावाद वृत्तो सङ्ल्याविशेषो ना- 
स्तीत्यनुमीयते, तथा हि प्रधानाथंसंमेदादुपसजंनाथंस्य मेदाभावा- 
ज्ञिवतंते सङ्कधाविशेष इति तद्भावात्स्वामाविक्येवाजुत्पत्तिविभ- 

 क्तीर्ना; प्रत्ययलक्षणाथं दुगन्वाख्यायते, इत्थं च साद्रश्यमा भ्रान्तं. 
वृत्तिवाक्थयोनं तु तत्वत क्यं वाक्ये सङ्क्याभदष्द्धावाद् उत्त 

। तदभावादित्यञ्ञ तात्प्याथंः ॥ १०० ॥ 

पवं तादुबदु पसजनार्थो निघृत्तसङ्ख्यामेद इत्येकीयं मतम् 
तु मन्यन्ते- 

== _ 4 | ९ चः 
अभदकतवसङ्ख्या वा तत्रान्यवापजायत) 

ससगरूपं सङ्ख्यानामविभक्तं तदुच्यते ॥ १०१ ॥ 



५०२  संटीके वाक्यपदीये 

वत्ताबुपसजनपदाथानां सत्यभूतस्वादावश्यकस्सङ्ख्यायोग 
द्यव्ययवन्निस्सङ्ल्य एवोपसजनपदार्थो युक्तः; सत्वमातस्य सम्प्र 
त्ययाद्, न च विशेषोऽवधायंतेऽतः सामन्यसङ्व्यारूपं सवंसङः 
ख्याविशेषणं संसगरूपं क्रोडीकारकं विद्यत इत्यनु मीयते, दित्वादिप्र 
तिपक्षं ह्येकत्वं द्वित्वाद्यपावतंनान्न समस्तसङ्ख्याभेदस्वीकार 
समथम् , इदं त्वमेदे कत्वं सर्वानुयायि; अन्न सङ्ख्वामेदास्संक्गम 
विभागमयु पाक्ता विद्यन्ते; तथा च-सति निमित्ते ते तत आविभवन्तो 
दरश्यन्ते प्रसेकादिव शाणादिविशेषाः, अतश्च शोपिकतावकीनमास 
जातादौ भवति विशेषनिश्चय इति वक्ष्यते, अविभक्तमेकस्व भावत्वात् 
किञ्चिद्धवतिन त॒ संसृष्ट; संसगऽपि च भेरस्स्थादिव्युभयमुपात्तं संस 
गेरूपमविभकतं चेति ॥ १२१ ॥ | | 

एतदेव निदशनेन व्युत्पादयति- 

यथाषधिरसास्सर्वे मधुन्पादितशक्तयः । 
अविभागेन वतन्ते तां सङ्ख्यां तादृशीं विदुः ॥ १०२ ॥ 

मधुनि माक्षिके बहुपुष्परसाः प्रसपिं तस्वरूपाः तत्कायत्वादिति 
नानाजातीयोषधिरससंमेदेन मधुरससम्पादने विचिश्ास्ते रसा विवे 
केन न लक्ष्यन्तेऽथ च कारणभूतोषधिरसायुगण्येन मधुनो रसवी 
यविपाक। अवधायमाण। यथास्वं कायदशनादन्चुमीयमानसामथ्ां 
स्तन्निहितास्त इत्यवसरीयन्ते; तथेव यथानिमित्तं सवसङ्व्यामेदा- . 
वसायादुपसजंनपदाथं सवंसङ्ख्याविशेषाणामविभागेनावस्थानाद्- ` 
मेदेकत्वसङख्याऽपि तथाभूतेव बोद्धव्या, सङ्घ्याभेदानां हि ततो 
ऽपोद्धा रात्सङ्ख्येति कथ्यते; न तु तया यत्किञ्चिद् गण्यते द्वित्वादि 
कयेव, सङ्ख्यासंसगस्य च संसृष्टविवेकेन रूपानवधारणात् सङ 
ख्याविशेषस्ामान्यरूपेयम् ॥ १०२ ॥ 

` व्रकारान्तरमरौवाह- 

भटाना बा परत्या्गात्छङ्ख्षाऽऽ्त्पा च तथदधः। 

व्यपिरिजातिमगस्य मद पहन बतत ॥ २०२ ॥ 



ठेतयक।ण्डे चतुदंशो हत्तिसथुदेश्षः। ५५३ 

परित्यक्तमेदास्तान् भेदान् व्यापारयन्ती व्याव्तंयन्ती सङ्. 
ख्याव्यपदेश्मियमप्यासादय्ति, तथा च तथाविधो ऽभेदेकत्वस्वभावो 
ऽसौ सङ्ख्या ऽऽत्मा व्यक्तिभेद तिरोधानेन जातिरूपाश्रयेण वतते, अमे 
दापोहलक्षणं हि सवंसङ्ख्यानां जातिरूपमनुगवतं, पूवज समस्तभेदसं 
सर्गमाां समस्तमेदात्मकभेदेकत्व मुक्तम्, इदानीं तु समस्तमेदादुगत- 
 रूपमन्पापोहरूपमिति विशेषः, यथा ह्येकत्वं द्वित्वाद्यपाचतयति द्वित्वं 
च ित्वादौीति; पवमिदमभेदे कत्वं सवमेकत्वाद्यपावतयतीत्यस्ति स. 
धात्व, सति च निबन्धने द्िस्वेकस्वादि प्रतीयत इति सामान्यातमं 
कताऽभ्युपगताऽत्र ॥.१०३॥ 

नज चाभिन्नघ्रव्ययावेद्यं सामान्यं गोत्वादि, अन्न चाभेदैकत्वस्य 
न किञ्चित्कायंम् , मेदा एव हि शाख कायंयोगिन इति कि तत्सद्भावे 
लिङ्मित्याशङ्काह - 

अगरृहीतविरेषेण यथा रूपेण हपवान् 
प्रख्यायते न शुङ्कादिमदरूपस्तु गृह्यते ॥ १०४. ॥ _ 

भदरू्पसमाकश् तथ सल्याववाक्षत। 

| भागः प्रकाशितः काथेच्छाक्चेऽङ्त्वेन गृह्यते ॥ १०५ ॥ 

गुणेरविनाभावाद् द्रध्यमप्रतीतनीलादिगुणरूपमपि सामान्येन रू- 
पवदिति प्रतीतते यथा दृरात्तथा सङ्ख्याविशेषसमवाय .प्रतिपाद्य- 
त्वेनान्विष्टे सङ्ख्यावानित्ये तावताऽवगते सत्वभूनत्वादुपसजंनाथं 
यो ऽ शस्तस्सं खो निमित्विशेषात्तावकाद्यादेशलक्षणादाविभूंतस्सता 
वकीनादिङब्दान्वाख्यानाय शास्रे निमित्ततयोपादीयते; तथा च 

सङ्कयावत्वसम्भ्रत्यय एवात्र पसज्ञनाथस्य ॥ १०४-१०५ ॥ 

अभेदेकत्वे सङ्कधाकायं यदि । तरिं सवंस ङ््यासंसगरूपममेदे- 

कत्वं न तद्धधथतिरिक्तं तदोपस्जनपद् विशेषात्मकमेव कथं न प्रतिपा 

द्यत इत्याद- 

सङ्यासाप्रान्यषूपेण तद् सांऽशः प्रतीयते । 
अथस्यानेकशक्तिते द्द नियतशक्तिभिः ॥ १०६ ॥ 



५० सटीकं वाक्यपदीय 

सोऽशः पूवपदाथंभाग उपसजंनार्थंः सत्तवरूपत्वादनेकसद्ुयास- 
माहारयोगयोग्योऽपि सङ्कुघावानित्येवभमेदेनवोपसजंनपद्ेन धरतिपा- 
द्यते न तु विशेषरूपप्रतिपादने तस्य राक्तिरसिति वाक्यवद् चत्तो, अने. 
कशक्तिरपि हार्थो न शब्दैस्साकव्येन स्प्रश्यते नियतविषयत्वाच्छन्द- 
शक्तीनामित्यथेः ॥ १०६ ॥ 

नजु च यद्युपसजनाथं संख्याया; अभेदः कथं मेदाजुगमः; अथ 
भेदः कथममेदात्मकत्वमित्याशङ्कयाह- 

अव्ययानां चयो धमो यश्च मेदतां क्रमः। 

अभिन्नव्यपदेश्चाहेमन्तरारं तदेतयो; ॥ १०७ ॥ 

अलिङ्धसंख्यमव्ययमित्यसङ्खयाथंत्वमव्ययानां स्वभावः, एता- 

दर्शी हि शब्दशक्तियदव्ययं सत्वभावादतिव्त्तम् ; अवश्च नि. 

स्सङ््यमथमाहभेदवन्तो विभक्तिविशेषावच्छिन्नाश्शन्दाः तेषामेक- 

त्वादिलद्याविशेषावच्छिन्नार्थप्रव्यायनं स्वभाव इति तदर्थो विशि. 

ष्रसङ्ख्यायुकतः, तदेनामुभयीमवस्थामवीत्योपसजनपदानामर्था व. 

तन्ते ॥ १०७ ॥ 

तदेवं वृत्तावभेदेकस्वसङ्ल्याऽवगमो विशेषो वाक्यादित्यत्यन्त- 
मेदः, अन्न वात्तिककारी ` संवादकमाह- 

अटुकश्चैकवद्धावस्तस्मिन्धति न शिष्यते । | 
स च गोषुचरादाना पर्पोऽस्ति वचनान्तरे ॥ १०८ ॥ 

दृह् स्तोकाभ्यां मुक्तः स्तोकेभ्यो मुक्त इत्यपि वाक्ये स्तोकान्मुक्त- 

इत्येवेष्यते वृत्तिः, तथा चंकवद्धावो वक्तव्य इति चोदिते परिहतं. 

वाक्यकारेण “एक वद्वचन मनथकं द्विबहु समासः इति, तदेतत्कथसुप- 

पद्यते यदि वृत्तावभेदेकत्वसङ्क्याप्रादुर्मांवाड् दवित्वबहुत्वावगत्यभावः 

तथा च तसि्मिन्नसेदे कत्वे सति द्विवचनवहुवचनयोरभावात् समा 

साभाव इति द्ित्वाचुपक्रमेऽप्येकवचनानामेव समास इति ना. 
थ एकवद्धावानुशासनेनेकवचनं तूरसगंतः करिष्यत इति मवत्य- 
मेदेकल्वेऽपि वा तदविरोधः सामान्येनैकत्वविधानात् , कथं तहि 

। 



ठतीयकाण्डे चतुद्शो टत्तिसमरदेशः । ५०५ 

गोषुचरो वर्षाख॒जोऽप्सुयोनिरिति बहुवचनान्तानां समास इति चेदा 
ह-~स चेति । सोऽभेदेकत्वाख्यो धर्मो वचनान्तर एकव्रचनादन्यस्मिन् 
बहुवचने ऽप्यत्रास्ति, अन्न हि नेदं व्यक्तिबहुत्वे बहुवचनम् अपितु 
“ज्ञाव्याख्यायामेकस्मिन बहुवचनमिति, तथा चेकस्यामपि यो गकि 
चरति प्राणी सोऽपि गोषुचर इन्द्रगोपो ऽभिधीयते, एको ऽपि चाप्यर- 
माणुरप्डब्देन बहुवचनान्तेनामिधीयते वषांराच्रोऽपि चाभिन्नो ब- 
षाशब्देन बहुवचनान्तेन शाब्दशक्तिस्वाभाव्यादित्य्रामेदेकत्वस- 
ड्या वचनभेदप्रतिबन्धं न करोति तथाऽप्यमेदेकत्वस्येव प्रतीतेरि- 
व्यथः ॥ १०८॥ 

द्विवचनं तु नान्वांख्यात जात?विति तत्सवंथा वृत्तिषु सङ्यामेद* 
तिरोधानान्न भवतीत्याद- 

जातो द्विवचनाभावात्तद्ुत्तिषु न विधते । 
प्रत्याख्याने तु योगस्य द्रव्ये गोषुचरादयः ॥ १०९ ॥ 

तह् द्विवचनं जञातावनुपदेशाद्यक्तिगतमेदतिरोधानश्च वृत्तिषु ना- 
स्ति बहुवचनं त॒ जाव्याख्यायामिच्युपदेशादस्ति तथा च चृत्तावे- 
कवचनवहुवचनयोभविऽपि द्विवचनाभावोऽभेदेकत्वफरमवतिष्ठते 
यदा तु जातेराश्रयोपाधिक एव बहुत्वे बहुवचनोपपत्तेजात्याख्या- 
यामिति सूच प्रत्याख्यायते तदा गोषुचर इत्यञ्च गोद्व्यगतमेदश्रय- 
मेव बहुवचनं बुत्तावप्यनवयवेन दि व्यक्ति परामरहति गोषुचरशब्दः 

। अप्सुयोनिः वषांखुज इत्यत्राप्यवयवश्रचयाद्धमंबहुत्वादा व्यक्तरेकस्वे- 
ऽपि बहुवचनम् ॥ १०९ ॥ 

शब्दशक्तिस्वाभाव्याद्धि किञिद्रहुवचनमवयवबहुत्वमाह किञ्चिद् 
दरव्यमबहुत्वं तदेतदचुपपन्नमित्याह- 

आश्रयाद्धदवत्तायास्सवेमेदसमन्वयः। 
द्रेव्याभिधानपपि जात्याख्यायां न विद्यते ॥ ११० ॥ 
सवैद्रव्यगतिश्चेवमेकशेषश्च नोच्यते । 
भरस्यारूयातेऽन्यथा सूते मिन्नद्रभ्यगतिभेबेत् ॥ १९९ ॥ 

६७ । 



५.०६ | ; सटीक वाक्यपर्दाये 

-। द्रध्यबहुत्वाश्रयेण गोषुचरादो बहुवचनेऽङ्गीक्रियमणे वृत्तौ सड- 
ख्याविशेषयोगः स्फुःटोऽभ्युपगतः स्थात् तथा च मेदवत्ताया आश्रयः 
णात् स्ेरेकत्वद्धित्वबहुत्वैरपि संबन्धः प्रात इति, काऽसावभेदेकत्वत 
ङख्या यस्या एकस्यां दयो्वाऽपि चरतश्च भवत्यभिधानं गोघुक्तर इति, 
तथा च नेदं व्यक्तिभेदायत्तं बहुवचनम् अपि तु जात्थाख्यायामेवेति तन्न 
द्रव्याभिधानपक्चस्याभावात् कथं द्रभ्यभेदाश्रमिदं बहुवचनं बण्यंते ? 

मप्सुयोनिरित्यादावपि वाच्यं; तस्माज्ात्याख्यायामेवेदं वहुवचनं 
न्याय्यं, न च द्रव्यविवक्षाऽऽश्रयेण योगस्य प्रव्याख्यानमुचितम् ; एवं 
ह्येकशरोष आरम्भणीथस्स्यात् प्रत्यथं शब्दनिवेशाक्नेकेनानेकार्थाभिश्चान 
„मिति छृस्वा जाव्यभिधाने तु तत्रैव बहुवचने सवेद्रध्यगतिबहुवचना- 
न्तादेकस्मादपि शाब्दाद्धवतीति प्रत्याख्यातमेकशेषसूत्रम् “आाङत्यभि- 
धानाद्धैकविभक्तो वाजप्यायन? इति जात्याख्यायामिति सूत्रं समार्थि 
तम् , एवं जात्याख्यायां सामान्याभिधानादेकाथ्यमिति, 
, नज च कोऽत्तिशयो जात्याख्यायामित्यस्य 

तद्व्याह - 

: ` प्रत्याख्यात इव्यादि 1 . जात्याख्यामित्यस्सिन्योगेऽनारभ्यमाणे 
ज्ञातिपरायां चोदनायां बहूव चनाभावाद् गोघुचर इत्यादौ द्रध्यस्य 

. बहुत्वे बहुवचनमिति व्यक्तिवहुत्वप्रतीतिभवेद् न चंवमिग्यते एकस्यां 
गवि द्वयोर्वा ऽपि गवोश्च गोषुचर इति, गोघुचर इत्यमिधानस्य गो 
-ष्टक्ुक्कटाख्ये पक्षिविशेषे रूढेरिव्यथः, तस्मात् जात्याख्धायापेव 
.तदु पपद्यत इति सत्थप्यमेद कत्वे त्रेवेदं वाचनिकं बहुवचनं वि 

ज्ञेयम् ॥ ११०- १११ ॥ 

_ .. इदानीममेदेकत्वसङ्ख्याथाः सवस ङख्याविशेषात्मकत्वाद् भेदेन 

वृत्तौ स्वरूपोपदशंनमित्येतदभिधातुं चोदयपू्कमुपक्रमते- 

के 

टकत्तौ यो युक्तषद्धवो वारणादिष् क्िष्यते। 
 अभेदेकल्रसङ्ख्यायां गोद्। तत्र न सिध्यति ॥ ९५२ ॥ 

“लुपि युक्तवच्यक्तिव चने" इत्यत्च पक्षद्वयं संभाव्यते, तथा हि-यद् 

व्यक्तित्रच्ने लिङ्खङ्स्ये कथ्येते तदा लदुबन्तलश्षणायां तद्धितविभक्तं 



तेतीपकाण्डे चतुदेशो वरत्तिसमरदेशः। ६०७ 

विभक्तिनिवत्तावप्यथंनिवृत्तेरभावाह् वृत्तस्य ये व्यक्तिव्रचने तयोरति 
देश इत्ययं प्च 

यदा पुनव्यक्तिद्योतनः शब्दो व्यक्तिव चनमप्येकूदेरे लोपादेकव 
` चनादिविवक्षितं तदा तस्य चृत्तावदर्शनात् प्राग्तरत्तेव्यपेश्चाऽवस्थायां- 

ये व्यक्तिवचने तयोदंबथं ऽयमतिदेश इत्ययं पश्चः, 
तच्च पूव्रसि्मिन्पक्चे गोदयोरदूरभवो श्रामो गोदौ प्राम इति नत्ति 

ध्यति; यस्माद् वरत्ताबुपसजंनाथस्यामेदे कत्वसङ्ख्या प्रादु मंवती्युक्त,- 
तद्भतस्यव च सङ्ग्याखक्षणस्याथस्यातिदेश इति द्ित्वस्याजातिदेशा 
भावाद् द्विवचनं न स्याद् वहुवचनं तु परञ्चाखा इत्यादौ जाव्याश्रयं 
सिध्यति ॥ १९२ ॥ | 

अथ द्वितीयः पक्चस्तज्राप्याद- 

पाणततयुक्तवद्धावे षष्ठ भेदाश्रया भवेत् । _ 

रत्तं सङ्ख्याविशेषाणां त्यागाद्धेदो निवर्तते ॥ १९३ ॥ 

गोदयोरदूरभवो भ्राम इत्यत्र वाक्ये दर्रा व्यतिरेकनिबन्धना षष्ठी. 
तिसा चत्तावपि स्याद् अतिदेशाद् मेदस्यामेदेकत्वेऽपि गोदावित्यज 
घष्ठयाऽपि हि व चनमिव्युक्तं भाष्ये, अत्र परिहारः पक्चान्तराश्रयेणोक्तो 
वृत्तस्य ये लिङ्सङ्ख्ये ते अतिदेक्षयेते इति, तच्य।चघ्र-व्रत्तौ सङ्ख्ये 
त्यादिना, युक्तस्य प्रत्ययाथेन संबन्धस्य प्ररृत्यथंस्योपसजेनस्य सङ् 
ख्याभेदानां दानाद् व्रृत्तावयं विभागो नास्तीत्यमेदेकत्वसरव्यामाज्ा 
श्रयं कायमतिदिश्यते न षष्ठी व्यतिरेकनिबन्धनेव्यथंः, एतदनन्तरं क्र 
चिद्धाष्यमरसित प्रागपि चत्तपे लिङ्गसङ्ख्ये ते अतिदिश्यते षष्ठीनम 
वति सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशादिति, इदं प्रङृत्य्थक्तंबन्धि यदे 
कवचनत्वादिसामान्याञुगतं वचनं तदतिदिश्यते न दुबथें सङ्व्याऽ- 
न्तरयोगिन्यप्राप्ते तत्र यद्यपि विशेषद्वारेणव प्रवत॑ते तथ। ऽप्यव्यनभिचाराद 
एकवचनादयो विशेषा अतिदेशात् प्राप्रवन्तिन तु षष्ठी; सा व्यतिरेक 
निबन्धनेत्यसति तस्मिन् न भवतीत्यभ्यभिच्रारिणी वचनसामान्यस्य 
यथा वसिष्ठादयो ब्राह्मणस्य, एवं चात्र चृत्तस्य ये लिङ्गसङ्ख्ये ते 
अतिदिश्येते इत्यस्मिन्पश्चेऽमे देकत्वक्षङ्ख्यायां गोदौ न तिध्यततीतीः 
दमेव चोद्यमवरिष्यते ॥ १२२ ॥ 



५०८ सटीके वाक्यपदीये 

 तत्छमाधातं पूर्वोक्तमेवामेदेकत्वं सङ्ख्यारक्षणं तावदजुवदति-- 

वि्यमानास्तु सङ्ख्पास्तु के चिःपङ्ख्याऽन्तरं विदुः । 
अमेद।ख्यघुपग्राहि इत्तौ तच्चोपजायते ॥ ११४५ ॥ 

के चिदिति । ये सवंसङ्ख्यानां संसग रूपमभेदेकत्वं मन्यन्ते; अचर 
हि दशनेऽभेदे कत्वं सवंसङ्व्याभेद्ात् स्वात्मनि स्वीकरोति येषां तु 
तद्रपेऽवयवे सङ्ख्थाभेदो च्रत्तो निवतंत इति मेदापोहलश्चणमभेदे कत्वं. 
न तन्मते संख्याभेद स्वीकारो युज्यत इति सूचयति ॥ ११४॥ 

यतश्च विद्यमानासु संख्यास्वमेदे कत्वसखङख्या वृत्तौ प्रादुभवः 
ति तदा गोदाविति सिध्यतीत्याह-- | 

व्यापारं याति मेदारूयेस्तस्ेरवयवेः क चित् । 
आत्माभेदानपेक्षोऽस्य क चिदति निमित्तताम् ॥ ११५ ॥ 

तदित्यनुगतासेद मभेदेकत्वं क चिद्न्तभूतद्वित्वादिभ्ुखेनोपयुज्यते 
यज भावानामाविभावरेतुरस्ति, क चित्त व्यपगतमेदमभिन्नेन स्व 
रूपेणोपयुज्यते यत्र भेददेतुनास्ति ॥ ११५ ॥ 

तत्रेवोदाहरणमाद- 

दास्याः पतिरिति व्यक्तो गोदा विति च दरयते | 
व्यापारभेदस्सङ्ख्या यास्तस्मादेवं व्यवस्थिताः ॥ १९६ ॥ 

पल्युराक्रोशप्रतिपादनाय दासी संबन्धितयोपात्तेति ताचन्पाज्नस्य 
विवक्षितत्वाद् द्वित्वबहुत्वानादर इत्यमेद् कत्वसङ्ख्यायाः स्वरूपेणात्र 
व्यापारो व्यक्तो निश्चितः, गोदाविति त॒ गोदद्वयसामीप्यं विवद्धितं न्रा 
मस्येकवचनत्वाद् गोदौ भ्राम इति न प्रतीयत इत्यन्तगंतदित्वाश्च- 
येणासेदेकत्वसङ्ख्याया व्यापारोऽत्र निशितः, तथा च व्यवस्था. 
गतलिङ्कसङ्ख्याऽतिदेशेऽपि संभवन्ती दवित्वादिका सङ्ख्या लवे यु- 
ज्यतेऽतिदेष्डुम् , अन्यत्रापि चाये सङ्ख्याधरमो द ्टः, तद्यथा-विशतिसः 
ङष्ट्या दशद्रगद्वथारब्धाऽपि न द्िष्वेन सम्यापारा; अपि त्वभेदेनेव स्व. 
धर्मेणं विशतिगाच इति, वित इति तु विशतिप्रचये विवक्षित एक . 



तृतीयक।ण्ड चतुदश दत्तिसमुदेशः । ५०९ 

दवो चय इति तु द्यादिका सङ्ख्या स्वरूपामेदे ऽपि सङ्ख्येथाश्र 
यभेदोपादानेन 

एवममेदेकत्वसङ्व्यायामपि को विरोधो विषयभेदे मेदामेदोपाद ने 
न च सङ्ख्या सङ्ख्या ऽन्तराभावादमेदेकत्वसङ्ख्थायां सङ्ख्या- 

ऽन्तरासंभव इति वाच्यम् ? असत्यपि सङ्ख्या ऽन्तरयोगे सङ्ख्यानं - 
सङ्ख्याऽन्त्भावस्य दशनात्, तद्यथा कति भवतः पुत्रा इति अ्रोत्तर- 
सङ्ख्यायां पूवसङ्ख्याऽचुप्रवेशादेकत्वद्ित्वाद्ावविशेषेण प्रश्रो भवति 
तथा च प्रतिवचनं द्रश्यते-एको द्वौ बहव इति, एवममेदेकत्वसङ्ख्या- 
यामपि सङ्ख्या ऽन्तराण्यन्तभवन्ति; तथा च निमित्तवश्ादुद्धवन्ति 
अन्यथा.ऽत्यन्तमसरच्वे कथमुद्धवः ? सा चेयं सवसखङ्ख्यासामान्यभूता 
राजपुरुष इत्यादावुपसजनपदोपाद्नेनेव समवेतस्तङ्ख्यासामान्यं हि 
स्वाथमुपखजनपद्न्यःहुः स्वभावात् ॥ ११६॥ 

यद्येवं द्विषुत्र इत्यत्र कथं द्वित्वावगम उपलजंनाथंस्येत्यत आद- 

व्यादौनां च द्विपुत्रादो बाह्लो भेदो निवतेते । 
विभक्तिवास्यस्स्वायेत्वानिपित्तं स्ववातिष्ते ॥ ११७ ॥ 

दयोः पुर इति विभक्तिवाच्यं द्वित्वं पूवंमन्यदेव प्रातिपदिकार्थात् 
समथितं, तदेव च चृत्तावमेदेकत्वप्रादुभावादु निवतंते प्रातिपदिकाथं 
भूतं तु नावगच्छति; अन्यथा निरथंकत्वे प्रयोग एव न स्याद् द्विङाब्द 

स्य, अस्ति च जदत्स्वार्थायामपि चृत्तावुपसजंनाथं इत्युक्तम् ॥ ११७ ॥ 

एवं चिदु इत्यादो वाच्यं यदि तहि स्वार्थो द्वित्वं न निवर्तते 
तद्ा ऽमेदे कत्वसङ्ख्या ऽत्र नास्तीव्याशङ्क्याह- 

दवित्वोपसजने सङ द्िशब्दस्तत्र वतेते । 
सोऽयपियभिसवन्धादु मशब्देन तत्तथ। ॥ ९१८ ॥ 

वाक्येऽवयवध्राधान्यादुद्भूतमेदौ द्वाबुच्येते, वृत्तौ तु खमुदायस 
मुदायिनोरमेदाध्यारोपाह् दित्वगुणावच्छिननस्समुदाय एक इत्युप 
सजनाथंस्थात्नापि मेदो व्यावततेऽमेरेकत्व प्रादु मावात् , 

तदेतत्समुदायचृत्तित्वमुभशब्द विषये केन प्रकारेण । द्ित्वोपसज्. 



५१५ सटौके वाक्यपदीये 

नत्वेन न संमरवतीव्युभपुत्र इति न कद् चिदपि भवति समासः, तथां 
हि “उभयस्तस्य तुट्यार्थ वृत्तो नित्यं प्रयुज्यते!” इत्यनन्तरमेष वक्ष्यति, 
उभा बाहुरित्यादिस्तु प्रयोगो द्विदण्ड्यादित्वात्साधुः, कथमुमशब्दो द्वि 
पर्यायोऽपि तदढद्रत्तौ सङ्घं नाभिधत्त इति चेत् ? दाब्द शक्तिस्वा भाव्या 
दिति ब्रमः, तथा च वातिकं “अन्याभावे द्विव चनरान्विषयत्वादु भयो 

यत्रेति, ॥११८॥ 

तदेतदाद- 

उभयस्तस्य तुरयाथां त्त नित्यं प्रयुञ्यते | 
@ क 9 © (^ &@\ _ अ 

सूत्रेऽपि नित्यग्रहणं तदथमभिधीयते ॥ ११९ ॥ 

उभयपुत्र उभयथोभयत इत्यादौ वृत्तिपद उभशम्दसमा- 
नाथं उभयश्ब्दः प्रयुञ्यते, स हि द्वित्वोपल्जंनं सङ्कपभिधातुं समर्थो. 
नोभशब्दः, तथा च वस्त्वसेदाश्रयेण तुद्याथंत्वं नाभिधाव्यापाराश्र- 
येण; उभाविति सेदरूपेण प्रतिपादनादू, उभयदव्यवयविषूपेण “उ. 
भादुदात्तो नित्यमित्यत्र च सूरे नित्यग्रहणमेतद्थं द्वित्वोपसज्नसमु- 
दायाभिधानशक्तिविरहमुभशब्दस्य ज्ञापयितुमित्यथंः 

उभशब्दो दसखङ्व्यावाची प्रत्ययान्तरं चायज्ित्यत्र पक्षे तयबो 
ष्प्रापषौ तेन सह विक्रट्पनित्र्यथं नित्यग्रहणं नोपयुज्यते, उभशाब्दः 
सङ्ख्यावाची तयवादेशाश्चायजित्यत्नापि पक्चेऽस्वरितत्वादैव विक 
ट्पनिवृत्तौ नित्यग्रहणं वृत्तिविषये निच्यमयजेेद्युक्त प्रयोजनमेव, 

न चोमथश्ब्देन द्यवयवः सक्को ऽभिधीयते नोभशब्देनापि; तथे. 

हापि तव्यार्थतायां . विकल्पः स्थादिति नित्यग्रहणं शब्दशक्तिस्वा- 
भाष्यात् समुदायस्थाभिधानं द्यभयशब्देनेति न्यायाुवाद्ः सूत्र 
नित्यग्रहणम् ॥ ११९ ॥ 

असत्यां त्वमिधानश्चक्तो द्विवचनटान्विषये धरयुञ्यत एवोभशब्द् 
इत्याह- 

र €` | 
आपि के चपराथसान्न।(मेद उपजायते । 

न 

उभे इति ततस्स्वार्थे मदषटत्तिः भरयुज्यते ॥ १२० ॥ 

निन क ` 



ठेतीयकाण्ट चतुदंशो त्तिसमुदशः । ५११ 

खीच्र्े प्रातिपदिकात् स्वाथे टाब्, पवं कुत्सितादिद्योतने स्वाथं 
क इति, तत्न प्रत्ययाथं गुणभावानापत्तेरभेदे ऽनु पजाते स्वतन्त्रे स्वाथं 
भेद वतमानः प्रयोगार्हो ऽयमुभरशाब्दः, उभे उभके इति, अस्वार्थिकेतुप्र 
व्यये उत्तरपदे च पारार्थ्यात् प्रधान।यकार्थीमिावादुद्रूतभेदता स्वार्था 
ऽस्य हीयेतेति त्नास्य प्रयोगो न्याय्यः ॥ १२ ॥ 

यद्ा तहिं चखियामित्यत्र प्रत्ययाथंविरोषणपक्षः तदा तत्न प्रकृत्य 
थंव्यतिरिक्तेऽथं विशेषणायोपादीयमानो न स्वाथे प्रयुक्तः स्यादिति क 
थं तश्नोभशब्दप्रयोग इत्याशङ्क्याह ` 

ल्ीत्वाभिधानपक्षेऽपि गुणभावविपयेयः । 
स्वभावादपरायेत्वात्त्र भेदो न दीयते ॥ १२९ ॥ 

गारग्यादो प्रङृत्यर्थो गुणभूतः प्रत्थयाथः प्रधानं प्रतीयते, सत्रीप्रस्य- 
न्तेषु तु प्रत्ययाथंपश्चेऽपि स््रीच्वविशिष्टं द्रव्यमन्नाभिधीयते शब्दश 

क्तिस्वाभाश्याद्, न हि शाब्दानामर्थादरेशनं शाक्यते कत्त म्, शास्नपरक्रि 
याभेदेऽपि लोकिकस्य स्थितलक्षणस्यार्थस्यामेदात् ; तस्मादुमे इत्यत्र 
मेरो न निवतते पराथत्वाभावात् ॥ १२१ ॥ 

यत एवं- 

तस्पाद् द्विवचनाटरापश्ोभयोऽन्यत्र दश्यते। 
भ्रस्थयं तयपं हित्वा नास््युत्तरपदे पुनः ॥ १२२ ॥ 

द्विवचनरान्विषय उभशब्द उक्तः, टापि च नान्यन्न दि्रचनाद 

अतोऽन्यन्न तु प्रत्यय उत्तरपदे चोभश्ब्दो नास्ति; अपितु तत्छ्मानार्थं- 
उभयशब्दः, तयपि तु प्रकृतित्वेनोभादित्युपादानसामर्थ्यात् तत्रका 
थोभावविषयेऽप्युभशाब्दः प्रयुज्यते, उभा दस्त्यादयस्तु द्विदण्ड्यादय 
तत्र च शब्दशक्तिस्वाभाव्यादेवोभशाब्दः समुदायरूपेणाथंमाचष्े द्वि 

वत् , तदेवमभेदे कत्वसङ्खव्यायाः प्रसङ्कायत्तं किञ्चिननिर्णतिम्॥१२२॥ 

इदं त्वज चोद्यते-^इदुदेद् द्विवचनं प्रग्र यमि"व्यज् वातिकेऽमिहितम् , 
५८३द्ान्तं द्विवचनान्तमिति चेट् द्दुकि प्रतिषेधः इति कुमार्योरगारं 
कु मायंगारमिति श्वत्येदायन्तं प्रत्ययलक्षणेन च द्विवचनान्तमिति प्रय 



५१२ सटीके वाक्यपदीय 

# (र 

हासंज्ञाप्रसङ्श्चोदितः स नोपपद्यते वृत्तावभेदेकत्वसङ्ख्याऽभ्युपगमे 
द्विवचनान्तस्य समासाभावादित्याशङ्क्वाद-- 

पराधिः प्रगर्यसज्ञाया न स्यात् प्रस्ययलक्षणात्। 

कुभायेगारे न ह्यस्ति समासो वचनान्तरे ॥ ५२३ ॥ 

व्याख्याताथः शोकः ॥ १२३ ॥ 

अन्यदपि चोदयितुमाह- > एसि] 

एकं द्रयोयेजादीनां विभाषा लुङ् न कल्पते । 
योष्माकस्तावकथति भेदाभावान्न सिध्यति ॥ १२५ ॥ 

यञ्ादीनामेकस्य योवां तस्पुरुषे षष्ठया उपसङ्ख्यानमिति पक्षे 
दगुक्तो वाक्वकारेण गाग्यंस्य कुलं गाग्यंकरुरं गगंकुरमिति वा गा. 
गयोः कुं गायकं गग॑कुःरुमिति वेति प्रयोगसिद्यथः; स चाभेदेक 

 स्वाभ्युपगमे द्विवचनान्तानां समासाभावादेकवचनस्यापि द्यादिप्रति- 

पश्चस्याभावादिरुष्यते । 11: 

तथा सृत्रस्वारस्येनाप्यमेदकत्वं विरुध्यते, तथा हि “तवकमम 

कावेकवचन' इति युष्माकास्माकवाधकावेकवचने विदधास्यदेश्षो, 

ततश्च यौष्माक इति वृत्तो द्वित्वादि मन्यते तावक इत्येकत्वं द्वितीया- 
दिष्रतिपक्षमिति कथममेदेकत्वं स्थात् ॥ १२४ ॥ | 

किश्च- 

दृष्टो गार्तरे भेदस्तथा गगेतरा इति । 

युष्मासखताऽस्पत्ितेति तथाऽऽदेशा व्यवस्थिताः ॥१२५॥ 
-2 > ~ कनो कतिनिन ज 

वहुषु भयजञोश्चेःति ुग्विधानाद्वाग्यंतर इति प्रव्ययश्रुते नियतं- 
दविस्वैकत्वे प्रतीयेते गगंतरा इति च बहुत्वमिति कथं वृत्तावभेदेकत्व- , 

परादुभवः तथा प्रस्ययोत्तरपदयो; ^'व्वमावेक वचन? इति वचनात् त्व. 

त्पिता मत्पितेव्येकत्वं प्रतीयते, युष्पत्पिताऽस्मरत्पितेति तु द्ित्वब- ` 

इत्वावगतिरिति सर्वमेतद् च्रत्तावमेदेकत्वाभ्युपगमे विरुध्यते ॥१२५॥ 



ठतीयकाण्डे चतुदेशो हत्तिसमुदशः । ५१.३ 

अच्च प्रतिविधीयते- | 

उपाधिमूता या सङख्या प्रकृतो समवस्थिता । 
आदशेस्संज्ञणा वाऽपि विभक्या व्यज्यते विना ॥१२६॥ 

विद्यमानासु सङ्ख्या तत्संसगंमय्यभेदेकत्वसङ्ख्या प्रादु भवती. 
त्युक्तं, तथा च यत्न सङ्ख्या विशेोषनिबन्धनमरसिति तत्रासौ प्रतीयत प. 
वेव्युपसरज्नपदे विषये या प्रतिः प्रातिपदिकं तद्विषये तद थंस्याव 
च्खेद्कत्वेन या भेदसङ्ख्या समवेता प्रगृह्यसंजञाप्रवरया कमायगा- 
रमित्य्न प्रतीयते, पवं यदि ह्यज प्रगरह्यसंज्ञा स्यात् तदा प्रकृतिभा- 
वे सति द्वित्वमुपसजंनाथस्याव गम्यते द्विवचनान्तस्य ब्रगरह्यसंज्ञा- 
विधानाद्, 

पव तावकस्त्वत्पितेत्यादावप्यादेशादेकवचने विहिताद्धिशेषाव 
गतिः, उपखजंनस्य हि प्रातिपदिकस्यापि चेकत्वसङ्ख्यास्वीकारसा- 
मथ्यं ऽपि विशेषाभिन्यक्तौ नास्ति सामथ्यमिति तत्र विभक्ति सहायः 
मपेश्चत पवमदेशाद्यपीति, 

अत एव के चित्प्रकृतिरिव प्रक्रतिर्विंशेष सङ्ख्याय! अमेदेकत्व 
सङ्ख्या ततोऽस्या उद्धवादिति, तत्रे काट्म्यनावस्थिता सोपसज 
नपदेन शक्तिप्रतिधातादप्रकाशिता विभक््यवादेशेः प्रकाश्यत इति 
व्याच्चते, 

गगंकलादौ चेकूद्वथोरपि द्दुगादेशे प्रकरणाद्विशेषावसायो भवि. 
ष्यति, अनारम्भे तुको बहुष्वेव लुग्विधानाद्रगंकृरमिव्येकत्वद्वित्वप्र. 
तीतिनेंव स्याद् बहुषु तु दटुगपत्ये नियमाथंमवश्यारम्भणीयः, 

एवं युष्पत्पितेव्यादौ प्रकरणाद् द्वित्ववहुत्वनियमावधारणं गाग्य- 
कुरमित्यादो च, 

इत्थं च स्वा “द्विव चनबहुवचनान्तानापसमास?, इति नेदं वचनं. 
संभवति, विशेषावगमे समासप्रत्रत्तेः, राजपुरुषादौ तु विशरेषावगम- 
निबन्धना मावाद् बु्तिमत्पदमन्वाख्यातुं प्रक्रियायां सद्रशस्थवाक्य 
स्य॒ कट्पनादेकवचनान्तानामेव तयुक्तमिति न्यायसिद्धाथाचुवादोः 
ऽयम, 

यन्न तु द्वित्वाद्यसिव्यक्तिसम्भवः तत्र समासध्रकूतो प्रक्रिया 
द५ 



५१ सटीके वाक्यपदीये 

वाक्ये कुमार्योरगारमित्यादावबुपादीयत एव द्विवचनादीति न कञ्चि 

द्विरोधः ॥ १२६॥ 

अनेनेव च न्ययेनेदमपि सिद्धमित्याद- 

शो पिके मासजाते च परिपाणं स्वभावतः । 
[8 [० = ऋ 9, 0 ०, 

उपाधिभूतामाश्रह्य सङ्ख्यां भेदेन वतेते ॥ १२७ ॥ 

शरपेण क्रतो मासो जातस्य शोपिको मासजात इत्यन्न यद्यमेदेक- 
त्वसखङ्ख्या स्वात्मान्तगंतसङ्ख्याविशेषाुपादानेन वतते तदा निय. 
तसखङ्ख्यत्वे विशेषणस्य क्रीतजातयोनियतमूल्यावगमो वथोविशेषाव- 
गतिश्च न स्यात्, परिच्छेदाथं च शो्पिकादयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, तत्र 
च मरटवाधाया अन्याय्यत्वात् प्रयोगस्वभावाद्थानामात्मभूतं प्राथम 
कल्पिक चेकत्वं सङ्ख्याभेदं प्रातिपदि कछार्थावच्छेदकमुपादाय परि 
माणं वृत्तिसचुभवति ॥ १२७ ॥ 

एतदेवाह- 

पयास्विनि परिच्छदः क्रीते चापि न गम्यते। 
प ॥ |च 

३४ भद्।हत तत्र पारमाणमनथकम् ॥ १२८ ॥ 

इष्टो ऽभिमतः परिच्छेदो मेदमेकत्वसङ्व्याटश्चणमन्तरेण क्रीत. 
जातयोनं गम्यत इति तत्रेकत्वानुपादाने दुपंमासयोः धयोगो निष्फखः ` 
स्यात् ॥ १२८ ॥ | 

नज चात्र शपव्याव्रत्तये स्वराजादिव्यवच्छेदाय च प्रयोगस्य सा | 
फदयं स्याद्, नेतदस्ति-अनियतसङ्ख्यत्वे परिमाणस्थ परिमेयविशेषो 
नावध्ायते तद्धिशेषावधारणायेव च प्रयोगः परिपाणशब्डानां, ते च. 
स्वभावादेव परिच्छिन्नरूपाथासिधरायिनः ततश्च प्रयोगध्रामाप्यादुप.. 
सज्ञनाथंस्मैकत्वविशिच्रस्याजावगतिः परिवाणशाब्देरकतपरिमाणस्या- 
थस्यासि यानाद्, अत पवच- । 

भिन्नस्यामेददचनास्स्थादिमभ्यदशसा विषः । 
५५ 

तद्धमत्वा!देमदात्त घरादिभ्यो न हर्यते ॥ २२९ ॥ 



तर्तायकाण्डे चतुदंशो ब्र्तिसपुदेशः। ५१८५ 

सङ्व्येकवचनाद्रीप्लायां शसो विधाने ऽन्वथंत्वाद् एकव चनश. 
ब्दस्य प्रातिपदि कादेकत्वसङ्ख्याचच्छिन्ना्थाभिधायिनः शस् +न त्वे. 
कवचनान्ताद्, 

एवं च चत्तो भिन्नस्य द्रभ्यस्थ न तु जातेरमेदो यदेकत्वं त. 
स्याभिधानात् परिमाणङब्देभ्यः प्रस्थादिभ्यः शस्प्रव्ययो भवति, ते 
हि शब्दशक्तिस्वाभाग्यादेकत्वसङ्व्यापरिच्छिन्नं स्वाथमाचक्चत- 
इति तद्धपरत्वादक्तपरिमाणाधामिधायित्वाद् वृत्तावमेदकत्वप्रादुर्भा- 
वेऽप्येकत्वावगमाच्छ त्पत्तिः प्रस्यशो ददाति खारीशशो ददतीति, 
घरादिशब्देभ्यस्तु न मवति शक्, ते हि ज।तिश थ च जात्य- 
सेदादयेदे कत्वस ङव्यायोग इति न ते भिन्नस्य द्रत्यस्यासेदमभिदध 
ति; अपितु जातेः, सा च व्यक्तिमेदेऽपि स्थितेव्यनियतसङ्व्याऽऽश्र. 
यज्ञातिबाचित्वे घडा दि शब्दानां चत्तो नियमेन व्यक्त्येकत्वान्त्मावना-. 

शक्तत्वान्नेका्याभिधाननिित्तः प्रत्ययः, द्रशित्रहणं चाच प्रयोगानुस- 
रणाथं घटशो ददातीति प्रयोगो न दश्यते, 

यत्र तु जातिशब्दानामपि व्यक्तिविशेषप्रत्यायनपरतया प्रयोग- 
स्तत्रेकत्वाद्यवगमदशनाद्धबत्येव शस , तद्यथा ्योवा इमां वाचं. 
वर्णदा; पदश्योऽश्चरशो वा विदधाति स आत्विजोनो भवतोति, अन 
हि बणंसमुदायरूपत्वात् पदस्य वणेभ्यो भेदेन निदं शखामथ्यादेकः 
क्तिविवक्षा निश्चीयते, 

तदेव षमेदेकत्वसङ्व्या ऽभ्युपगमे यो विरोध उद्भावितः स निवा 
रितिः, सव खङ्व्याभेद संखगस्वभावायां तस्यां यथानिवन्धनं विरे 
घाविभ।वनस्योपपत्तेरिति युक्तिसिद्धत्वादेतदनुखरेण सूजरवातिंकव 

चनानि गमयितव्यानि ॥ १२२ ॥ 

दे 

इदानीं तदुभूते ऽवयबे वृत्तो खङ्ख्यामेदो निवतं त इति ये मेदापो- 
हलक्चषणापभेदेकत्वसङ्ख्यां मन्यन्ते तन्मतेऽपि विरोधपरिहारायोप. 

क्रमते- 

क कि 

श्चयते घचनं यत्न भावस्तत्र विशिष्यते । 
+ £ त निब चनं तस्य मतान विद्यते ॥ १३० ॥ 



५१६ स्टीके वाक्यपदीये 

यत्र वाक्य एकवचनादि श्रयते तत्र मावः सङ्ख्यालक्चषणो धर्मो 
विशिष्यते = अन्यस्माद् व्यावृत्तो विरिष्टोऽवसीथते, यत्त चरत्तावेक- 
वचनादि निवततेऽपेति तस्य भावःस पव सङ्व्यालश्चणते धमः 
प्रत्याय्यो न विद्यते नारिति तदाभावादेव दहि तत्न तद्वचनस्य नि- 
वृत्तिः ॥ १२३० ॥ 

सेव हि स्वाभाविकी लुकाऽन्वाख्यायते प्रत्ययलक्षणप्रसिद्धय- 
इत्याद- 

काथ सत्ताऽऽध्रयं शाख्रादमरत्तिरदवोनम् । 
व।क्ये इए यदस्यन्तपमभावस्तस्य उत्तिष्ु | १३१ ६ 

शह वृत्तो विभक्तोनाम्थाभावादेवाप्रवृत्तिरनुत्पत्तिः प्रागभाव एवा. 
दशनं तद्ाधित्य प्रत्ययस्तत्ताऽऽश्रयं कायं" शास्तात् परत्ययशोपे प्रत्यय. 
लक्षणमिव्यस्मात् प्रत्यावतवितुं लुक्छास्ज्मारभ्यते तवकादिरादेशः 
प्रगृद्यसंज्ञा च सति प्रव्ययेऽनुदिणटेः चत्तो सङ्ख्याविशेषाभावाह् अ. 
सति प्रत्यये न स्यादिति प्रक्रियायां प्रत्यय उत्पद्यते तस्य च प्रसक्त. 
स्यादशनं लुगिति प्रव्ययख्चणेन तत्सिद्धिः 

कथमप्रच्तिः प्रागमावोऽद्शनयपिति चेद् ? वाक्ये द्ष्रस्य बृत्ता- 
वदशंनाद्चनस्य, चर्तिवाक्ययोरहिं शब्द्ान्तरत्वेनात्यन्तं मेदाद्थाभा- 
वादेवाप्रवत्तनं चत्तो वचनस्थ नतु प्रध्वंसाभाव इत्यथः ॥ १३९ ॥ 

यदेवं सुपामनुत्पादनाद्र चनविशेषाश्रया विधयः प्रत्ययलक्षणेनापि 
कथं खभ्यन्त इत्यत आह- 

सज्ञाविषयमेदार्यं भसक्तादशनं स्परतम् । 
श्रयमाणं तु वचनं विशिष्टमुपरुभ्यते ॥ ९३२ ॥ 

सवस्य प्रत्ययस्य स्वविषयादन्यत्रात्यन्तादश नमित्यतिश्रसङ्नि- 

वारणाय लोपसंज्ञायां विषयनियमाथं “सिद्धं तु प्रसक्तादशंनस्य षो 
पसंज्ञित्वादि'व्युक्तम् , 

यद्यपि चात्रार्थामावाच्छास्त्रीयाऽपि नास्ति प्राचि: तथाऽपिस्वा- ` 
भाविक एवाप्रयोगो दुका ज्ञाप्यते, 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो दत्तिपषमदेशः। ५१७ 

न हि सम्भवदथेः शञ्दः शक्यते वचनेन निवत्तयितुम् , अप्राप्त्यनु. 
मानमेव हि बाधा, एवं च दु कछास्त्रेणेवाच्र प्रसक्तेराख्यानात् ध्रक्रिया. 
यां खुप उत्पन्ना निवत्यंन्ते, प्रयोगसमवायिनि हि वाक्ये श्रयन्ते निय 
तास्खुपः तच्तरान्यदेव वृत्तेरतत्सद्रशं तु प्रक्रिथावाक्यं त्ति प्रकतिभू- 
तं कट्प्यते, त्र च सुपः प्रयोगखमवायिवाक्याुखारेणेव कटप्यन्ते 
तथा च तत्र प्रक्रियावाक्य विरिषरमेव वचनं श्रयते तत्र हि तदुपल- 
भ्यते वचनं तच्छुतत्वादेव विशिषं विज्ञायते ततश्च कारगानुरूपत्वा- 
त्कायंस्य चत्तावपि लुका ज्ञायमानं विशिष्टमेव वचनं प्रत्थयलश्चणेन 
स्वीकायंः प्रयुङ्क्त इति राजपुरुषादौ वचनविशेषक्ायंस्याभावाद्रच 
नमातच्राश्चयं न रोपादिकायंः प्रवतते, तथा च तत्र भूतपूर्वो वचनभेदो. 
नावगम्यत इति सङ्ख्याविशेषावगमाभावः, तवकादयस्त्वादेशा प्रग. 
दयसंज्ञा च प्रस्ययलक्षणकायं' व चनविशेषप्रतिबद्धमिति त्र वचनसेद्- 
स्य॒ भृतपूवस्यावगमाद्धवति तन्निवन्धनसखङ््व्याविशेषावसायः 
“श्रुयते वचनं यज भावस्तत्र विशिष्यत इति वचनभेद्निबन्धनो हि 
सङ्ल्यामेदावगमः, सख चात्रादेरादिनाऽनुमितसनितिधान इति कथं. 
स्ववाच्यं न प्रत्याययेदिव्य्थः, 

तदेवं पू्भादेशादेरोवामेद कस्वसङ्व्याऽन्तभू नस्य सङ्ल्याविशे- 
षस्याचगम इति समधथितम् › इह व्वसत्यपि सङ्ल्याविशोषःन्तर्मावि. 
ऽमेदकत्वसङमब्याथासादेशादिना विरिष्टपरकृत्यनु पाने स्ववाचकद्रारे. 
णव सङ्ल्यामेद प्रतिपत्तिरिति सेदः ॥ १३२ ॥ 

अच्र तु दशने दोषमाह-- 

अभावो वा लुको यत्र रूपतरान्वा विधीयते । 
व्याभिचारान्निपित्तस्प तत्रासाधुः प्रसज्यते ॥ ५३३ ॥ 

प्रक्रियावाक्ये याद्रशं विशिषं चनं तादश एव प्रसक्तस्य चृत्तौ लु- 
गिच्युचयते, तथा च यत लुको ऽभावः "पञ्चम्याः स्तोकादिभ्य,, इत्यादौ 
तन्न द्वित्वबहुत्वयोः स्तोकाभ्यां मुक्तः स्तोकेभ्यो मुक्त इति प्राप्तोति, 
इष्यते च स्तोकान्मुक्तं इत्येषेत्यलुक एकवद्भावो वक्तव्य एव स्यात् 
स चाशिष्थ इत्युक्त इति विरोधः, एकत्वं दि ब्॒त्तौ प्रतीयते स्तोक्या. 



|+ क 

५१८ सटीक वाक्यपदीये 

मुक्त इत्यादौ चकत्वादन्यस्य चृत्तिनिमित्तस्य वर चनान्तरश्रुतो परित्याः 
गाद् द्वित्वादावपशब्दोऽगयं स्ताकान्मुक्त इति प्राप्नोति तथा रूपवान् 
भावात्मक: तवकाद्यादेशो ऽप्येकार्थत्वे विधीयते, अन्वर्थो हि तत्रेकव 
चनशाब्दः तन्न यदि चत्तो मेदापोहलक्षणाभेदे कत्वस द्कधाऽभ्युपगम्यते 

तदा च्यादिप्रतिपक्चभूतस्यैकत्वलक्चणस्यादेशनिबन्धनस्य चत्तो परि 
त्यागात्तवकादिस्तन्नासाधुः प्रयोगानहं एक स्यात् ॥ १३३ ॥ 

तस्मादयप्र्र मतद्रयेऽपि पर्माथरूपः सिद्धान्त इत्याह -- 

भेद स्सङ्कयाविज्ञषो वा व्याख्यातो हत्तिवराक्ययो :, 
सवेत्रैव विजञेषस्तु नाव्यं तादशो भवेत् ॥ १३४॥ 

किमनेन दुर्कमर्थनाभेदेकत्वेनाम्युपगतेन शब्दानामभिधान- 
शक्तयो हि विचित्राः; ता विशेषेणानुतुमदाक्याः किञ्चित्सामान्यमा- 
धरित्य ज्ञाप्यन्ते, तथा च वृत्तावेकार्योभावङृतं वाक्याद्विशेषं दशंयता 
माष्यकारेण यः सङ्ुयामे रावगमलक्षणो विशेषो वृत्तो व्याख्यातो 
वाक्ये च मेदः सङ््यविशेष इति सोऽभेदेन चृ त्तिपदानि भातिस्वि- 
कभेदानाश्रयेणो पादाय बोद्धव्यः, तथा हि न सर्वत्र वृत्तिपदे सङ्घ 

विशेषप्रतीतिः; शोपिकमासजाततावकीनादो विशेषध्रतीतेः, अस्ति 
तु राज्ञपुरुषाद्ावविशेष इत्येतावता वाक्याद् भिन्ना चृत्तिकुक्षिता ` 

मवति, तद्यथा क्रिय।वद् गुणवत् समवायिकारणं द्वव्यमिच्युक्तं गग- 

नादीनां क्रियावच्वामावेऽपि गुणादिभ्यो द्रव्यस्य मेदस्लिध्यव्येव; तेः 

घां कदा चिदपि क्रियावच्वाभावाड् द्रव्यस्यतु कस्यचित् कदाचि. 

तथाभूतत्वाह् , 

एवं वाक्ये सर्वत्रेव सङ्कयामेद प्रतीतेः क चित्तदरूपा वृचतिस्ततोऽन्या 
भवत्येव ज्ञापिता, सवं हि छक्षणं सामान्येनैव प्रवतंते प्रतित्यक्त्यशः 

कत्वात् वस्प्रणयनस्य देशकाटस्वमावमेदेन विसि्त्वान्मात्राणां वि- 
रोषतश्शाञ्दानामसिधानशक्तिनियमस्यायोगादिति सति निबन्धने ता: 

वकीनादो सङ्कयाविशेष प्रतिपत्तिभंबन्ती छश्चणव्यभिचाराय न प्रम. 

चति; सामान्ये लक्षणस्य प्र्रत्तेः सङ्तयत्र्ताकपि चरिताथंत्वादित्यथंः, 

। 
1 

9 

। 
। 
। 
। 
। 

4 ति 



टतीयक।ण्ड चतदंशो दत्तिसपुदेशः । ५१९ 

यथा च वृत्तौ सङख्याविशेषः क्व चिन्न प्रतीयते तथा लिङ्कविशेषो 
ऽपि ततश्च कुक्कुस्यादीनामण्डादिषु पुबद्धावो “न वाऽख्रीपूवपदस्य 
विवक्षितत्वादिति प्रत्याख्यातः ॥ १३४ ॥ 

तद्वधाचष्ठे- 

जातेश्च भदहेत॒त्वान्न छङ्गन विक्ञष्यते । 
प्रधानमृगदुग्धादो गागीपुत्र न सङ्पः॥ १३५ ॥ 

सरगदुग्धं कुक्कुटाण्डं छागमांसमित्यादौ दुग्धादरेरुत्तरपदाथंश्य 
प्रधानस्यावच्छेदाय मृगादिपूवपदा््य विशेषणमुपादीयत इति जा. 
तिपरायां चोदनायां छिङ्विशेषस्याविवक्चेति श्ृगस्य दुग्धमित्यादि 
रेव विग्रहः, ज्ञास्यन्तरनिच्तिपरायां चोदनायां स्गादयः शब्दा निय 

त ज्ञातिवाचका निरस्तलिङ्मेदा एव प्रभवन्ति विवक्षितेनाथेन प्रधाम 
वच्छेत्तं, तदेतद् च्यते, "“अखरी पूवपदस्य चिवक्षितत्वादि"ति, अस्त्यथ. 
त्वेहि पूवपदस्य किमन्यज्ञातिविवक्षायाः स्यत् तज्राण्डादीनां स्रीपुंस 
साधारण्यात् कुककुटस्याण्डं छागस्य मांसमिति कुक्कुटादिना विशे. 
षणमनथंकमभ्यभिचाराद्, यदा त्वन्यज।तिनिचृत्तिरेव विशेषणाद वग 
म्यते यदा तु मांसादेकछ्युतरत्वेनोपथोगविशेषाथं स््रीलिङकेन पृूवप- 
देन विशेषणपमरभिसखंहितं तद। वाक्यमेव भवति न समासः, ततो वि- 
शेषस्यानिश्चयाद् निखत्तेऽपि खरी प्रत्यये खरीत्वस्यानभिव्यक्तेः, सेव सा- 
मान्यविवक्षा पुंवद्धचनेन सूच्यते, क्व चित्त सवंथेव छिङ्कविशेषयोगो- 
भवत्युपसज नाथस्य, तद्यथा गार्गोपुचच्छगरीमूत्रमहिषीमूत्रादिषु 
पुचस्य हि निन्दा प्रशंसापरतया मरूजविशेषस्य चाथक्रियाभेदकारि- 
त्वात् सियेव विशेषणं युञ्यते, तथा चेवमादौ न साऽनुपूर्वी या कुक्कु. 
ख्यादिषु, तच्च हि लि ङ्घामान्ययुक्तः पू वंपदाथंः; अत एवादि शब्देनेवं 
भूता जातिपरा एव कुक्कुटोप्रकारा अभिपताःन तु यत्र व्यक्तिवि 

चक्ला प्रयोजनवती गार्गीपु्रादो तेऽपि गर्गीप्रभरतयोऽत्न ग्॒रन्त इति 
रत्युदाहरणपत्रेते मवन्ति, इत्थं च कृत्वा सड्धाया इव लिङ्कस्यापि 
विषयनियम्रेन विवक्षाविवक्षे विज्ञेये यतश्च जातिपरत्वे लिङ्सङ्ख्या 
भेद स्तिरोधीयते ॥ १३५ ॥ 
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अत एव- 

अभेद लिङ्गसङ्ख्याभ्यां योगाच्छक्छं पटा इति । 
प्रसक्तं शास्रमारञ्थे सिद्धये ङिङ्कसङ्ख्ययोः ॥ १३६ ॥ 

इह पदावधिकेऽन्वाख्याने पदोन्तरानपेक्षया पदे संस्क्रियमाणे 
निय तवांकयगतविषोषानवधारणात् सामान्यैश्वार्थमात्रे स्वलिङ्कसवं 
नामनपुंसकयोगात्सङः ख्यासर्वनामामेदे कत्वयोगाच्च शुक्लमिति पदे 
स्थिते परा इति पदान्तरसमन्वयोपज्नेऽप्यभिन्नवृत्तस्यान्तरङस्य 
संस्कारस्यानिव्रसेः पटा इत्यसमन्विताथंत्वादस्मानाधिकरणेऽपि 
प्रयोगे भ्राप्षे “विशेषणानां चाजातेरि?ति विशिष्टलिङ्खङ्कयासिद्धयथः 
मारभ्यते शास्रं, ुबन्तविशोषणानां हि लुबथंसमानाधिकरणत्वात् लुपि 
युक्तवदित्यनेनेव दुवर्भगतचिङ्खङ्कय योस्सिद्धत्वाहु गुणव चनाना- 
माश्रयतो लिङ्वचनानीव्यहिपन्नर्थं सूत्रमवस्थापितं भाष्ये विशेषणा- 
नां तैयुंक्तस्यैव व्यक्तिवचने भवत इति चू्ार्थः ॥ १३६॥ 

तदा वि शेषणराब्देन सामान्यवाचिना गुण पव कथमभिधीयत- 
श्त्याह-- 

परां शषभावे यो इत्तिषु प्रतिपद्यते । 
युणा विक्षषणस्वेन स मूत्र व्यपादहयत ॥ १३५ ॥ 

मेदकं विशेषणयिति यद्यपि प्रतीतं तथाऽपीह परतन्जमाजं विव 
श्चितम्, तथा हि तद्धितन्रहणसंबन्धस्य युक्तवदित्यस्याजुवृत्तेस्तद्धिः 
तार्थयोग कार्थीमाे तद्धित उइत्तिषु यो ऽदङ्मावः श्रयते अन्यं तद्धिता | 
थंमरात्पो पधघानामेनोपकुतन् स गुणो ऽअ विशोषणनित्य॒क्तः, स हि | 
पान् मत्वर्थीयाकारान्तत्या वा द्रव्यसामान्ये प्रकान्तः तदाधितत्वे. 
नाच्रात्यन्तपारतन्छ्याद्विशेषणम् , ) 

यस्तु व्यधिकरणः पटस्य शुक्क इत्ति स गुणमात्नप्रतिष्ठो द्रव्येण, 
विशेष्यमाणत्वाद्विशेषणमेव न भवति पुंकिङ्गे च गुणे एक् तस्य , 
प्रथमत एच प्राप्तसंस्कारत्वान्न लि ङुसङ्ख्यामेदाकाङक्षा द्वन्यसमा- 



ततीयक।ण्ड चतुदेशो टत्तिसमरहेशः । ५२१, 

नाधिकरणस्य तु द्रव्यसामान्ये नपुं सकोकत्वयोगिनि स्थितस्य द्रव्यवि- 
गोषलक्षणाश्रयधर्ाकाङक्षणो युक्ता विशिद्र्यलिङ्वचनप्रतिपत्ति 
तस्माहुणमुक्तवान् गुणवचनः शुक्रादिरत्र सूत्रे विशेष 7 मुच्यते ॥१३७॥ 

यद्यपि चास्य लुत्तप्रत्ययस्य विशेष्यवचनत।ा तथाऽपि विशेष्यसा- 
मान्यच्नत्तित्वात् तद्विशेषाक ङक्षत्वात्तं प्रति विशेषणत्वं भवत्येव, वा 

क्थावधिके त्वन्वाख्याने पदान्तरापेश्चया शुक्को गणाऽस्य पटस्यास्ती. 
त्युपक्रम एव विरि्रिङ्षङ्ष्यासिद्धो किमथं' सूत्रमिव्याशङ्कयाह-- 

९ व्दान्तरत्वादाक्येषु विशेषा यद्यपि श्रुताः । 
हत्तरभिन्नरूपःवात्तषु टृत्तिनं विदयते ॥ ५३८ ॥ 

शुको गुणोऽस्य पटस्यास्तीति यदिदं विशेषबाक्यं तन्मतुब्छोषा- 
न्मत्वर्थीयाकारान्ततया वा या चत्तिस्तस्या भिन्नस्वरूपमेवेति ध्रागेव 
प्रतिपादितं, ततश्च व।क्यगता विरोषा चत्तो नान्तभंवन्ति, अभिन्नरू- 
पाहि वत्तिः परादिविशेषेष्विति तस्य नियतवाक्यगनविशेषाभिव्य 

क्तिनास्तीति सवथा सामान्यापेश्मेव चृत्तिपदानुशासनपिति विशे 
षटि ङस ङव्यासिद्धय थमिद मारम्भणीयमेव सूत्रम् ॥ १३८ ॥ 

नन्वेवमपि नियतषिशेषनिष्ठस्येच सामान्यस्य प्रतिपाद्यत्वादनि- 
धारितोऽपि विशेषो भविष्यत्यन्वाख्याननिमित्तं समन्वयान्यथाऽनुपप 
स्या वा बहिरङ्मप्याश्रयलिङ्सङ्ख्यं प्रतीक्ष्यते, कथमन्यथा स- 
त्यपि वचने तत्सिध्येदिव्याशङ्कयाह-- 

खूपाच्च रञ्दसस्कारस्सामान्यविषयो यतः | 
तस्पात्तदा श्रयं छिङ वचनं च प्रसञ्यते॥२१३९॥ 
सःल्ङ्ग च ससङ्ख्यं च ततो द्रव्याभिषायिना। 
सम्बध्यते पदं तत्र तयोभिन्ना श्चतिभेनेत् ॥१४०॥ 

इह योऽथः हशाब्दात्प्रतीयते स॒ एव संस्कारनिपित्तम् , अस्माच्च 
चत्तिपदादभिन्नरूपात् सवंविशेषणसाधारणात् श्रतिसामान्याञ्च 
स्वमावादथंसामान्यं प्रतीयते नतु विशेषः, तथा च विवक्षितस्यापि 
विशेषस्य परतीतस्यासत्समत्वात् सामान्यनिवन्धनमेवान्वाख्यानं यु 
क्तमिति सामान्याश्रययोलिङ्सङ्ख्ययोः प्राप्तिः ॥ १३९-१४० ॥ 

द 
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तयोश्चान्तर दुः कृतयोः विशेषसन्निधानेऽपि त्यागाभावाद् व्य- 
धिकरणत्वादसम्बन्धे न वचनानुसखारिणं प्रति प्राप्ते 

भाविना बरहिरङ्स्य बचनाद्श्रपस्य ये । 

लिङ्स गुणानां ते सूत्रेण भरतिपादिते ॥१४१॥ 

वाक्ये पदानां प्रयोगयोगपद्याभावाद् भावितग्रहणमसमानक्ालः 
 ताप्रतिपादनपरं पंप्रतिपादनेऽप्याश्रयस्य पदान्तरसंस्कारेऽनपेश्ष. 
णाद्, अत एव बहिरदङ्त्वमनपेश्चणादाश्रयस्याश्ितसंस्कारे, पएवम- 
पि वचनसाम्याद् बहिर ङोऽप्यर्थोऽपेक्ष्यत इति विशिष्ट ङवचन- 
सिद्धिविंशेषणानामिति सूत्रारम्भाद् ।॥ १४९ ॥ 

यदा तहि प्रथमत पव तद्धितेवाच्यत्वं विरोष्यस्याभिधित्तितं. 
तदा कि वचनेनेव्यत आह - 

विशषषटत्तरपि च रूपाभेद।दरक्षितः । 
यस्पराटरकषस्तनान्र भेदकार्यं न कल्पते ॥१४२॥ 

विदक्धितेऽपि विशेषे चृत्तिपदस्य साधारष्यानवधारणं, तस्य तत. 
इवय शब्दार्थो ऽन्वाख्याननिमित्तं न मव्रति विशेष इ्युक्तमेवेतत् ।॥२४२॥ 

नञ च सामान्यस्य विशेषेषु प्रतिषठानात् तन्निबन्धनं कायं सा 
मान्योपक्रमेऽप्यमिधानेऽनिवायं निर्विशेषस्य साप्रान्यस्याभाचा. , 

दित्याशङ्क्याह - | 

विशेष एव सापान्यं विज्चेषाद्धियते थतः। 
@\ क [ @> क क क €~ ¢ 

अभटा हि विरेषाणापाभचिता विनिवतेकः ।॥*४३॥ 

इह व्याव्ति्विशेषटक्चणं, परस्परं व्यावतंमाना हि विशेषाः ् | 
थ्यन्ते, तथा च सामान्यमप्यसेदेनाध्चितं विशेषणानां निवतंकत्वादि- 
शेषो भवति सामान्यविवक्षायां हि नियता विशेषा व्यावतिनो भव. 
न्ति, तन्न यथा नियतो विशेषस्स माश्रितो विशेषान्तरं निवतंयति; तथा 
सामान्यमपि विशेषानिति सोऽपि विशेषः, तदुक्तं “खामान्यमपि यथा. 
विशेषस्तद्दि “ति, एवं च पदान्तसानपेश्चे ऽनु शासने भेदस्सामान्यमा- 

` ष 

श्रितः मेदानं निचतकमिति कथं विशेषगतलिङ्सङ्कयालाभः १॥ १४२॥ 
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गेत यकाण्ड चतुदेशा ग्रात्तसपुदशः । ८९२८ 

नञ चाभेदस्य सेदनिवारणे तेरसावुत्तरक्रालं न सम्बध्यत स्वाः 
जुरूपपत्ययजननं च तेष्चतो न स्यादित्याशाङ्क्याह न. 

यथ्यदाश्रीयते तत्तदन्यस्य विनिचतेकभ् | 
भदाभेदविभागस्तु सामान्येन निरूप्यते ॥ ५४४ । 

अन्यव्यवच्छेद्फटत्वाच्छब्दध्रयोगस्य विशषवत्तादान्यसपि निय- 
तविशेषञ्यवच्छेदमाश्रितं सत्करोव्येवेति वीप्सया व्यवच्छेद्कत्वं चिः 
शेष्छक्षणं सा पान्यस्यापि योजितम् , 

एवमपि च सामान्यं सेद् इति नोच्यते सांसान्यान्तराणामपाक- 
रणेन स्वाश्रयेष्वनुघत्तेः, नाप्यभेद इति शक्यते निरूपयितं; नियत- 
विशेषाणां सामान्यान्तराणां च व्यावतंकत्वाद्, इत्थं च यथा गोरिति 
सुख्येऽन्वाख्यातं सामानाधिकरण्यान्यथाःु उपत्या वाहीकः गत्व 
समारपेणाभिधत्ते; तथा शुङ्खादिशब्दाः सापरान्ये सुष्येऽ्थं संस्कृता 
विशेषः पदान्तरापादनेः संयुज्येरन्निति तयाभिन्ना श्रतिभतरेदिति 
बहिर ङ्श्रयगतलिङ्गसङ्ल्यासिद्धधयथं सूत्रमित्यवटिधतन् ।। १४४ । 

नु च पदवाच्यानास्थानां वस्तूनामिव न किञ्िदन्वयिरूपं- 
इ ष्यते तत्किमेषां सामान्ययित्याशङ्क्याह -- 

अपोद्ध।रश् सापान्यापिति तस्यपकारिणः' 

निमित्तावस्थमेवातस्तत्स्वधमेग गृह्यते ॥ २८५ ॥ 

यद्यपि स्थितछक्षणाथविशेषविषयं वाक्धमेव वाचकः; तथा च 
तस्मात्संखगंरूपात् पदानामेव गोद्धियमाणानां किञ्चिद्थटेशलश्चण- 
सामान्यमप्यपोद्धाराचुगुणं वाक्य! याजुगुण्येनापोद्धारात्तदु पकारि व्यः 
वतिषएठते, अपोद्धियते संसग त्प धक् क्रियत इव्यपोद्धारस्सामान्यसिति 
एवमपोद्धियमाणत्वेन तस्थ सामान्यस्योपकारिणो वाक्याथभूत 

स्येत्यर्थः, केवखाद्धयपाद्धितात्प्दाद् अथसरामान्यविषयात् प्रतिभा ज। 

यत इति तद्धिषयस्सामान्यं न दिशेष 

तथा हि- निमित्ते साक्।ङप्ररूपेभवस्थितियंस्य न विरोषात्मनि त. 
स्स्वेनात्मीयेन स्वभावेन निश्चोयते न मेदरूपेग तस्थानियतस्योपष्छ- 

वाद् अतश्च न विश्ेषलि ङ्क्य भ्यां सस्वध्यते पदाथः ॥ १४५ ॥ 



५२४ सटाके वाक्यपदीये. 

ननु च नियतवाक्वगतत्वात् पदानामपोद्धारेऽपि पदाभिधेधा. 
विशेषा एवेति किमन्यत्सामान्यं स्योदित्याशङ्क्वाह -- 

^~ ^~ ¢ = ^~ ^~ 

अनिधौरितघमत्वाद्धद। एव विकरदिपताः । 

निमिततेव्यपदिश्यन्ते सापान्याख्या विक्षिताः ॥ ५४६ ॥ 

पदानां विशेषासिधानाक्ाम्याद् अनवगतनियतविशेषरूपा मेदा- 

एव तेभ्यः प्रतीयमानाः सामान्यमित्यनया संज्ञा कल्पनया व्यवस्था 
पितान विरशेषस्रमाख्यया, यतश्च जातिगुणक्रियालश्चणेनिमित्तेखुपा- 
धिभिरवच्छिन्ना गौः शुङ्को गच्छतीत्यादिरूपेग ते व्यपदिश्यन्ते ततो. 
मेदा पववंरूपा इति निश्चीयते, 

यद्यपि पदेर्व्याव्त्तरूपोऽर्थो नामिधीयते सथाऽप्युपाधिरूपोपधाने. 
नार्थाभिधानादू मेदा एवाभिहिताः, निरुपाधेः सवंतो व्याच्रत्तस्याव्य- 
वहायंत्वाद्, दूरादपि द्यारोपमात्रेण व्यक्तौ सेवावरसलीयते, तस्मात्स ` 
वस्या वृत्तेः धतीतेभंदनिषएठत्वात् पदार्थानां विदरोषस्य पदान्तरगस्थ- 
स्यानासादनमाच्रास्प्रतीतिः सामान्यस्येति व्यवस्थाप्यते, वच्वद्रुष्या 
त॒ तद्वाक्योपादानस्य विशेषस्यानासादनादाकाङ्कश्षगच् विपुतरूप 
त्वादसत्येव पदाथानां प्रतीतिः, उपासां तु सा वाक्चवा्थप्रतोतावि. 
ति निर्णीतचरमेतत् ॥ १४६ ॥ | 

तदेवं विशेषणानापिल्यारम्भस्स मथितः, स्वाभाविकमेतदित्येवं त॒ 
तस्य भाष्ये प्रत्याख्यानमुक्त; तदुपपादयितुमाद- | 

यदा तु व्यपदिश्येते लङ्गपङ्ख्ये स्वभावतः । 
प्रयोगेष्वेव साधुं वाक्ये प्रक्रम्यते तदा ॥ १४७ ॥ 

प्रयोगेष्वेव पयुञ्यमानेष्वेव पदान्तरेषु बाक्यस्थानां त 
कमन्वाख्यानं यदा प्रस्तूयते तदोपक्रम एवाश्रयविशेषसामानाधिकर- 
ण्यान्यथाऽचुपपच्या साऽयमित्यभिसंबन्धाच्छुद्कादीनां विशेषलिङ्ख- ` 
ङ्ख्यायोग इति स्वाभाविकमेतदित्युच्यते, अचर हि दशने नास्त्येतद्र . ` 
पाभेदाद रक्षितो विशेष इति, न चप्यन्तर ज्गबहिरङ्मावः कश्चिद्, 
उपक्रम एवाश्रयविशेषस्थ।पेक्षितत्वात् , तथा चान्तर ङकःऽथंस। मान्ये 
संस्कारो न पयंबस्यत्ति, ४ 



देतीयकाण्ड चतुदंशो दात्तिसपदेशः । ५२८५ 

तदेवं पृव' विच्छेदोपक्रमे ऽन्वाख्याने गुणगुणिनोर्मँदमाधित्य तद्धि 
तप्रयोगे सत्याश्रयस्य सामान्ये वृत्तेरन्तरङ्गो लिङ्खसङ्ख्यासवनाम 
योग उक्तः, इदानीं तु सोऽयमिति संबन्धाश्रयेणामेदमाध्ित्य प्रथमत 
एव वरत्तिनियतवाक्योपात्तविशेषत्रत्तिना कथिता, तथा चाच मेदसंव 
न्धाभावान्मतुपो दुगकारो वा न विधीयत इति नास्त्यमिन्नरूपत्वं- 
वृत्तेः, भेदसखम्बन्धविवक्षायामेव तद्विधानात् ॥ १४७ ॥ 

नन्वेवममेरविवक्चेव न्याय्याः अन्यथा यथा मेदसंबन्धे गुणवच. 
नेभ्यो मतुपो दुग्बिधीयते तथा जात्याऽपि योगे विवक्षित जातिशब्दे 
भ्योऽपि कर्मात्र न विधघोयत इत्याशङ्क्य जातिगुणयोः द्रव्यसमवे- 
तत्वाविशेषेऽप्यवान्तरविशेषप्रतिपादनायाह- 

तन्न प्रयोगो नियतो गुगानामाश्रमेस्षह । 
सामान्यं यत्तदुत्यन्तं तत्रैव समवस्थितम् ॥ १५४८ ॥ 

शुङ्कादयो गुणास्समुपज्ाते द्रव्ये निमित्तवशादनियमेन समवय. 
न्ति यावदाश्रयं च नावतिषए्ठन्त इत्यनियतः प्रयोगो सेरेनामेदेन च पर. 
स्य शुङ्कः शुङ्खः पर इति, जातिस्तूत्पत्तिप्रभरच्याविना्ादव्यभिचरित- 
सम्बन्धा द्रव्येणेति तदभेदेन सोऽयमिति संबन्धाद् व्यवहियते सदेव न 
तु कदा चिदपि मेदेन परस्य शङ्क इत्यादिवदिति गुणदाब्दा एव मतु- 
ब्छोपं मेद संबन्धविवश्चायां प्रयो जयन्तीव्यथः तथा च विच्ेदोपक्रमे 
सूञ्ञारम्मः समर्थितः ॥ १४८ ॥ 

एतदेव प्रकटयति- 

न गोत्वं शाबेयस्य गोरिति व्यपदिश्यते । 
शुद्धत्वं ब!हुखेयस्य गुङ्क इत्यपदि यते ॥ ९५९ ॥ 

मांवप्र्ययमन्तरेण व्यक्तेनिष्कृष्टं सामान्यं नाभिधीयते जाता. 
वपि पदाथं इति सर्वथा व्यक्तिरूपतां प्राक्चममेदेन तदभिधीयते, 
सो ऽयमिति संबन्धाद्धि व्यक्तिरूपतां प्रां सामान्यं तथव निदेहाहं ,. 
यदा तु व्यक्तेनिष्छृष्रूपं विवक्षितं वदा भावप्रत्ययान्तवाच्यं शावले. 
यस्य गोत्वमिति जातावपि हि पदाथ द्रन्यामेदेऽङ्तया जातरभिधा- 



५.२६ सटोक बक्यपदौय 

नाद् गोर्गोत्वमिति प्रतीति्भिन्ना, गुणास्तु मेदरेनापि कथ्यन्त इत्युक्तमे 
व ततश्च तेभ्यो मतुपो दुगुच्यते ॥ १५४९. ॥ 

अन्यथा- 

व्यतिरेक च सयवं पतुपः श्रवणं भवेत् । 
लुगन्त्राख्यायते तस्पाद्रसादिभ्यश्च नास्तिमषः॥ ५५० ॥ 

परस्य शुक्त इति मेदे सति संबन्धित्रत्तौ मत्वर्थोयप्रत्ययेनासावुः 
च्यत इति त्रापि शङ्क इत्येव यथा स्थादिति मतुपो लुगुच्यते, «अ. 
व्यतिरेकात्सिद्धमिति चेद् द्रष्ो व्यतिरेक!” इति तहिं मेदसंबन्ध एव लुः 
क्समथिंतः, 

जातेस्तु नास्ति सेदसंबन्ध इति तद्धचनान्मतुम्नोत्पद्यते, भयमेव 
च विषयविभागो द्दुगदारेणाख्यायतेऽभिधान्क्तिनियमनितित्तः, तत 
श्च यथा श्रयमाणे प्रकृत्यर्थावच्छिन्नः प्रत्ययार्थोऽभिधौीयते तथा पे 
ऽपि शुङ्कादावित्युक्तं भवति ।। १५० ॥ 

रसादिभ्यश्च स लुङ्नास्ति न हि ते मत्वर्थोयरहिताः स्वाश्रयम- 
भिधातुं शक्चुबन्तीत्याह -- 

यटसोऽपपिति संबन्धादूपमिदन वतेते । 
शुङ्धादिवत्तता छापस्तद्रप्षादो न वियते ॥ ५५१ ॥ 

वचनग्रहणसामथ्याये गुणमुकत्वा तद्रति द्रव्ये सोऽयमिति संब- ` 
न्धेन याद्रशा एव गुणप वृत्तास्ताद्रशा एव वतन्ते तेभ्यो मतुपो लु 
ग्विधोयते, गुणमाज्वृत्तित्वस्य दशनाद गुणिनिचत्तिमाख्यातुं तन्न नि- , 

मित्तरूपारोपेणासेदविक्षायां शुङ्कादीनां द्रव्याभिधानपक्ष सेदनिमित्त. 
स्य मत्वर्थीयस्याप्राषो कि दुका, | 

ननु च शुकः पटो विद्यते यस्पेत्य्र वाद्यो व्यतिरेके विवश्चिते म. 
तुषो लुगिष्यत इति श्रौतस्याथस्यायोगाक खक्चषणिकोऽर्थोऽत्राश्रीयते 
ये सोऽयसिति संबन्धेन गुणिनिमित्तद्रन्यवचना अपि विशिष्ररूपा. 
द्रषठाः तेभ्यरुसम्प्रति गुणमात्रवरत्तिभ्यो मेदसंबन्धविवक्चायां मतुपः श्च. र 
वणं मा भूदिति दुगन्वास्यायते ५ 

पवं च रस,दयो व्यावतिता भवन्ति यतस्तद्रू पामेदेन रसादिशब्दा- 



तृतीयकाण्ड चतुदेशा दत्तिषपुदेशचः । ५२७ 

नां तद्वति वतनं नास्ति सदे हिते मल्वर्थीयान्ता एव स्वाश्रयमाचः 
क्षते रसवान् गन्धवानिति, तथा च वात्तिकं- “रसादिभ्यः पुनर्वचनम- 
न्यनिन्च्यथमि"'ति, अन्यस्य प्रकतस्य प्रत्ययस्य निवृत्यर्थम् , रूपिण्य 
पसरा इति तु शोभासंबन्धो गम्यते, न चश्च्राद्यरूपगुणसमवायः, र. 
सिको राज्ेत्यादो तु श्ङ्ारादिरससंबन्बो न रसनेन्द्रियग्रा्यगुणयोगो 
विवक्षित इति गुणादिति गुणविशेषाद्रुणशब्देभ्य पव रखादिभ्य इनि 

ठनोनि बतनादन्यतस्तौ भवत एव, उक्तेन न्यायेन त दुगप्रसङादन्यश- 
ब्देन वात्तिके लुगुच्यत इत्यपव्याख्यानम्, 

तदेवमुपक्रम एव विशिष्द्रव्यविवक्चायां स्वाभाविकमेतदिति गु- 

णानामाश्रयेण सह सोऽयमित्यमेदसम्बन्धे सिद्धे लिङ्गसङ्कये इति 
प्रतिपादितम् । १५१ ॥ 

अच्रापि च पक्षे सू्रस्योपयोगं प्रतिपादयितुमुपक्रमते- 

आवेशो लिङ्गसङ्कयाभ्यां क चिन्मश्चा(देवत् स्थितः| 
सोऽय पित्याभिषम्बन्धे स प्रष्ठादो न विद्यते ॥ १५२ ॥ 

इह सोऽयमिव्यमेदसम्बन्धविषये समारोप्यमाणस्यार्थान्तरे दे. 
तं दूश्यते आविष्रलिङ्सङ्कयता तदभावश्च, तत्न मञ्चान् युवती 
पश्य वासांसि वेव्य् मञ्जशब्दस्तारस्थ्यात् समारोप्यमाणोऽज 
हत्स्वलिङ्खसङ्कथ एव प्रवतते स्वाधेये, तथा गिरिप्रभवाखु नदीषु सा 
मीप्याद् गिरिरूपसखमाबेशेन गिरिशब्दो ऽजहत्स्वलिङ्सखङ्ुये एव प्रव 
तंमानो द्रष्-गिरोन् सरितः स्यन्दमानाः पश्येति प्रष्टप्रचरादिशब्देन 
सञ्चादिशब्दास्ते स्वभायायां प्रस्थाना देक्रियासङ्ात् प्रवतमानाः 

परित्यक्तस्वलिङ्सङ्क्या एव समावेशविषयलिङ्कखङ्योपादायिनो दर श्य 
न्ते, तथा प्रो प्रचरोति स्बीलिङ्गेनेच समाख्यायते स्त्री, तदच्रद्रे अ 
पि लिङ्गसङ्घये परित्यक्तं निमित्तिनि प्रवतमानेन, प्ठादिशब्दस्तु क 

चित्स्वगतं लिङ्मेवोपादायोपचरिते निमित्ते निमित्तिनि प्रवतंते म 
्ान्योषितो हरीतक्यः फखानीति, 

 कथित्त वचनमेवानुवतते स्वगतं खलतिक वनानीति, कञ्ित्पु 
नः-दधे अपि लिङ्खङ्ये स्वगते समाश्रित्य तद्वति निमित्तिनि वतते 
शब्दः तद्यथा विडतित्राह्यणा इत्यादिः, एवं च शाब्द शक्तिस्वामाव्या 



५२८ सरीके वाक्यपदीये 

क्ियमो विषयविभागेन सिद्धः ॥ १५२ ॥ 

दासे ऽप्यस्येवार्थंस्यास्ति ज्ञापकमित्याद- 

छिङ्ग शिङ्गपरिज्ञाने धूतरे प्रस्ययक्षासनप् । 
सोऽयापिरयभिसबन्धात्पुकषब्दे स्त्यभिधायिनि ॥१५३॥ 

पुंयोगादाख्यायामिति प्रष्ठादिभ्यः खीप्रत्ययाचुशासनं सोऽयमि- 
व्यभिसंवन्धेन स्त्रियां तेषां परिव्यक्तलिङ्सङ्ख्यानां प्रवृत्तिरित्यस्या. 
थस्य ज्ञापकं, तथा हि--आख्या्रणादमेद संबन्धाः पुंशब्दाः खि. 
यां ये वतन्ते ते गृह्यन्तेन तु मेदसंबन्धेन प्र्ठस्येयमिति तद्धितान्तः, 
तथा च भाष्यं “नहि तद्धितान्तमास्था भवती"ति, सति तद्धितेषु 
माख्यानामभिन्नरूपाणामेव नास्ति चर्यां चरत्तिरित्यर्थः, 

तदेवं प्रष्ठादीनामेव शब्दशाक्तिस्वाभाव्यालिङ्ाच्च स्वलिङ्खङ्ख्या- 
परित्यागेनाथान्तरे चत्तिनान्येषामिति ॥ १५३ ॥ 

मञ्ादिशद्रवच्छुक्तादिशब्दानामपि सोऽयमित्यभिसंबन्धेन द्रव्ये 
स्वलिडखङ्ख्यानामेव धवन्तिप्रसङ चिशेषणानामिति सूत्रमाश्रयवि 
शेषगतलिङ्सङ्ख्यासि खथमारभ्यत इत्याह- 

आश्रय िङ्गसङ्कयाभ्यापाश्चित व्यपादेहयत । 
विक्षषणानां चाजातेरिति शाख्व्यतवरस्यया ॥१५४॥ 

शाब्द शक्तिस्वाभाभ्यात् पष्टादिवद् आश्रयलिङ्खङ्कथोपादाने सिद्धे 
पुयोगादाख्यायामितिवद्विशेषणानामित्यपि शाखमनुवादकं,ततश्चाश्रय- 
गतविशेषाभ्यां लिङ्कसङ्खयाभ्यामाध्ितं शु्कादिगुणरूपपमरभिधीयते 

सामानाधिकरण्यान्यथाऽनुपपच्येति स्थितम् ॥ १५४ ॥ 

तथा हि- 

निमित्तानुविधपित्वा्रे धमो भदहतुषु । 
त आश्रयेऽपि विद्यन्त इति बुद्धि निंवस्यत ॥ १९५५ ॥ 

निमित्तेन शक्छादिना गुणेन निमित्ती द्व्यविशेषस्तिरोहितरूपो 
भिधीयत इति तेषु भेददेतुषु निसित्तेषु ये घर्षास्ते तज्नाश्रये निमिः. 



४. 
त॒ सयकाण्डे चतुदेशो टत्तिसमरदेशः । ५२९ 

त्िनि सवे प्राप्ता इति, यथा शुक्कादिशब्दस्तन्न वतते तथा तद्भतलिङक 
सङ्ख्याप्राक्षावपि सूत्ारम्म इत्यथः, तथा च शुक्कादिगुणगतलिङ्भवच 

नप्रतिपत्तिः शास्त्रेण निवायते द्रव्यस्य गुणशब्देनान्वाख्यायमानस्य 
स्वलिङ्सङ्ख्याभ्यामेव व्यपदेश इति 

दशो हि निमित्तगतलिङ्सङ्व्यायोगो निमित्तिनि; तद्यथा-पञ्चा- 
खा इति क्षत्नियावच्छेदेन निवासस्याभिधीयमानस्य बहुत्वं; गोदौ 
ग्राम इति गोदासाभीप्येनाभिधीयमानस्य ग्रामस्य द्वित्वम् ॥ १५५ ॥ 

नु च पञ्चाखा इत्यादौ “लपि युक्तबद्यक्तिव चने", इति शाख्राज्नि. 
मित्तगतलिङ्खङ्यायोग इत्थाशङ्क्याह- 

आख्यायते च शाख्रण छोकरूढा सपावतः । 

निमित्ततया गोदादों प्ररत्ताशङ्गषङ्ख्ययोः ॥ १५६ ॥ 

गोदो ग्रामः; पञ्चाला जनपद इत्यादो तु शब्द शक्तिस्वाभाग्यान्ि- 
पित्ता्चुविधानेन निपित्तिनि शब्दपच्॒त्तिर्छखोके सिद्धा वचनेन पका श्यते 
न तु वचनमेव शाब्द शक््याधानक्षमं; तथा च “'तदरिष्यं संज्ञाप्रमाणः 
त्वादिति प्रत्याख्यातमेतत् , संज्ञा हि संज्ञिनां खोकिकः सम्प्रत्ययो र. 
ढः, कथित् किङ शाब्दो निमित्तधममेण तद्न्तमाचष्रे यथा मञ्चादिरिति, 
शु्कादावप्येवं सन्दे "्रठादिवन्निमित्तिधमंणार्थाभिधानं विरोषणा- 
नामिः»ति वचनेन प्रकाश्यते । १५६ ॥ 

यतश्च शब्दशाक्तिरेव वचनेनाचुगस्यते ततो विषयविभागोऽत्र 
सिद्ध इत्याद- 

हरीतक्यादिषु व्याक्तस्सङ्ख्या खरतिक।दिषु | 
पनुष्यलुज्ि्ञषाणामभिघेयाश्रयं द्यम् ॥ १५७ ॥ 

उक्तमिदं वातिके 'हरोतक्यादिषु व्यक्तिः" “लरुतिकादिषु व चनं” 
“मुष्यदुपि प्रतिषेध,” इति, तत्न वाचनिकत्वे छिङ्सङ्ख्ययोर्भिनिब 
न्धनोऽयं विषयविभागः, अनेन हि वचनेन स्वभावसिद्ध एवाख्यायते 

ऽथः च चनस्याथप्र भावने शक्त्यभावादिति हरीतक्यः फलानि नखरज 
न्यः काशाः द्राक्चा इत्यादिषु लिङ्मेव निमित्ततुल्यं सङ्ख्या त्वभिधेय 
निमित्तिगतेवेति फलानां बहुत्वाद्रहुवचनमेव भवति 

६.७ 



५३० सटीके वाक्यपदीये 

न हि पररूपसमारोपे तद्विषयस्य सर्वथेव स्वरूपं तिरोधोयत इति 
फटस्वरूपस्यातिरस्कारात् तदाश्रयं .वहुत्वम् , निमिच्तसङख्योपादाने 

तु नास्त्यस्य शब्दस्य शक्तिः, यथा खलतिकस्य पवंतस्यादूर्मवानि 
विन्ध्यस्यादूरभवानीत्यादो निमित्तगतसङ्ख्यो पादाने शब्दस्य शक्ति 
लिङ्क तु निमित्तगतमेव भवतीति वनस्य नपुंसकत्वाह् नपुंल खल 
तिकं वनानीत्यादि, तथा चञ्चेव मचुष्यश्च्चामचुष्य दत्यज्र^द्दुम्पचुष्य'१- 
इति “इवे प्रतिकतावि'ति विहितस्य कनो लुपि यानि विशेषणान्युपा- 
-दीयन्ते-अभिरूपः स्वाकृतिदंशनीय इत्यादीनि; तेषां विशेषणानां पञ्चा 
खा बहन्ना इत्यादि वन्निमित्तगतलिङ्सङ्ख्याऽनु विधाने नारित शक्तिरि- 
त्यभिधेयो निमित्ती मनुष्यस्तदाश्रयं द्वयमपि लिङ्गसखङ्द्यारूपं मवति, 

एवं च न्यायसिद्ध ऽस्मिन्प्रकरणे “अज्ातेरि््येदपि प्रत्याख्यातम् , 
आविष्रलिङ्त्वाज्ञातेः, पञ्चाखा जनपद इति, जनपदस्य निमित्तलिङ 
सङ्खव्याऽचुविधानं न भविष्यति ॥ १५७ ॥ 

यदपि व्याख्यातम् “अज्ञातेरि"ति जातिप्रयोगं विना यावद्धिशेष.. 
णानि लुबन्तगतचि ङ्स ङ्ख्याऽचुविधायीनि; जातिविशेषणानि तु न 
तथेति तद्याचष्ठे- 

जातिप्रयोगे जात्या चेत्सबन्धमुषगच्छति। 
विशेषणं ततो षमांजातेस्तत्मतिषद्यते ॥ १९५८ ॥ 

 कामचांराद्विशेषणेनावच्छेदस्यः; यदा जातिमभिखन्धाय विशेषणं. | 
प्रयुज्यते तदा तद्वतलिङ्खखङ्ख्यासिद्धिः, तद्यथा-वरणगा नगरं | 
वनं स्वच्छोदकं खगन्धिङ्कखुममिति ॥ १५८ ॥ | 

यदा तु दुबन्ताभिसन्धानेन विशेषणप्रयोगस्तदा ~ 

लुबन्ते सन्निपतिते जाततेरन्य द्रशेषणम् । 
। ५ _ ~ = 
लुबन्तस्य प्रधानत्वात्तदधरैव्ये पदिश्यते ॥ १५९ ॥ 

जातिराविष्टलि ङ्गलङ्ख्येति ततोऽन्यद् विशेषणं लुबन्तसमानां 
धिकरणं तद्िङ्सङ्ख्यमेव सिद्धं-पञ्चाखाः परियातिथयः स्पष्रासिश 
यिनो विनोतवेषा बहमन्ना जनपदः; गोदौ सृष्ष्मकण्टकौ प्राम इति, 



तृतीयकाण्ड चतुरश वृत्तिसमदेश्ः । ५३१ 

ववं च कृत्वा नाथं एतदर्थन सूत्रेणेति गुणवचनानामाश्रयतो- 
लिङ्वचनानि भवन्तीत्यत्रा्थं सूत्रं व्यापारितम् , अत्रापि यदाध्रितरू- 
परमाश्रये प्रत्याय्यते तदाध्रितरूपस्योद्भतत्वात्तच्छघ्ट मिवाश्रयस्तलि-. 
ङ्बचनमपि प्रतिपद्येतेति सूत्रारम्भः, | 

। यदा त्वाश्रयरूपस्याध्िते प्रत्ययस्तदा.ऽऽध्रस्य स्वधर्मप्रतिपत्तिरे. 
व युक्तेति स्वाभाविकमेतदिति प्रत्या व्यातं सूत्रम्, आश्रयधमंरूपस्था. 
धरितेऽध्यासे हि परशब्देन शुङ्क गुणो ऽभिधीयत इति तद्भत एव लिङ््- 
सङ्ख्यायोगो मुख्यः, 
न चेवं स्वशब्देन गुगस्याभिधानं निवतं इति शुक्खादिश्ब्देन 

समानाधिकरणेन तुल्यटि ङ्खङ्ख्येनेव भवितव्यम् ? 
अपरः कट्पो वा ऽत्रारम्भप्रव्याख्यानयोविद्रद्धिरुक्तः, तथा हि-नि. 

राश्रयस्य गुणस्याभावाद्यदाऽऽश्रयमात्रे तस्य निवेशास्तदा द्रव्यसामा- 
न्यगतलि डव चनसवंनामप्राप्तो सूजारम्भः, यदातु द्रव्यविरेषविवश्चा 
पू्वंमेवेति नियते द्रव्ये गुणस्य निवेशस्तदा स्वाभाविकमेतदिति 
मत्याख्यानम् , उपक्रम एव हि प्रयोगेष्वेब वाक्ये साधुत्वं प्रक्रम्यत इत्य. 
स्ति विशेषप्रत्यायने शब्दस्य सामथ्यंम् , | 

ततीयोऽप्यन्न दशंनसेदः-काम चाराद्विशेषणविशेष्यभावस्य यदा 
गुणो विशेष्यते तदा स्वगतचिङ्सङ्ख्याभ्यामेव प्राधान्वाद्योगे प्राप्त 
गुणिगतलिङ्गसङ्ल्यासिद्धये सूत्रारम्भः, 

यद्यपि च घुत्रे विरोपणानापित्युक्तं तथाऽप्यत्र गुणो विशेष्योऽपि 
प्राघान्येनाश्रयणात् स्गधारं प्रत्याधितत्वा द्विश्तेषणं भवत्येवेति कथ्य- 
ते, अस्यामपि प्रघानदश्चायां विश्चेषणह्ञञ्देनाशध्रितमाजं छत्र विरोषणम. 
भिभरेते; न येदकमेव, अस्ति च विशेष्यतया प्राधान्येऽपि गुणस्याधरि- 
तत्वमिति न कथ्िदोषः, यदातु गुणो विशेषणं तदा तस्य प्रधाना 
 जुरोधित्वादाश्रयधमभ्रतिपत्तिन्यायसिद्धेति स्वाविकमेतदिति प्रत्या. 
ख्यानशञाब्दः; ततश्च स्यायसिद्धाथप्रदशनाथंमिदं षूं सकलशाच्रभ्या. 
पकपिति ।॥ १५२. ॥ 

येषु भावष्यवातिकय्देतेष्वस्योपयोगस्ताचुदिश्य क्रमेण विचार. 

यति- 
ध # 

नज्पपामवहूतवरी हिद्रनद्ररूपातेक्येषु ये। 



¶\ (\ *~ 

५३२ सटाके बराकेयपदोये 

मदा भाष्यानुसारेण वाच्यास्ते लिङ्गपद्धययोः ॥ १६० ॥ 

एतेषु भाष्यग्रदेशेष्वाश्रयतो लिङ्कवचनान्युक्तानि विचायन्ते 
भेदा इति ॥ १६० ॥ 

निमित्तायुविधानेन प्राक्तानपोद्ाश्रयतो लिङ्गसङ्कुधाविशेषा माप्य | 
प्रतिपादिता इहाच्ुगम्यन्ते; तच्च प्रातिखोम्यक्रमेण लघुवक्तव्यत्वादति. ` 

रायनसूज्रवात्तिक भाष्यं तावच्याचष्रे- 

यदि षष्ठट्ितीयाऽन्तान्निष्करष्रात्तमबादयः। 

न्थक्तारिणि स्युरुत्कृष्ट प्र्रते स्याद्रिङ्ता ॥ ३९६१ ॥ 

“अतिशायने तमविष्ठनावि'त्यत्र वहवः पश्ठाः-- 
अतिशायन शब्दः कतृंसाधनः करणसाधनो मावक्लाधनो वेति; ` 

अतिशेत इत्यतिशायनो बहुखवचनात्कततरि ल्युट्, अतिशेते वा ऽनेनेव्य- 
तिशायनो गुणक्रियालक्षणो द्रव्याश्रयो धमः, द्रव्यस्य हि स्वतः प्रक्र ` 

घाभावादाधितघमंद्यारकः सोऽवस्थापितः, तन्न च धर्माश्नयो धर्मी ` 
यद्।ऽभिमावकत्वेन विवक्ष्यते तदा ऽसावतिरोन ईति कर्तां प्रत्यया. ` 
थो, यदा तु धमंमत्रस्याज् व्यापारस्तदा करणं धमंमा्ं प्रत्ययार्थः, ` 
शुद्धेन हि गुणेन परोऽन्यानतिशेव इति सख पवातिशायर्ना- ` 
मुख्यो गुणः; अत एव तस्य प्रयोजकत्वादतिश्चाययतीति ण्यर्थोपप- 
तो निदेशो न्याय्यः, भावसाधने.ऽप्यतिश्चायनपतिशयः = प्रकषंः 
स चाध्ितगुणनिपित्त इति स एव गुणस्तमवादिप्रव्ययार्थो ऽवतिष्ठते, 
क्रियाछक्षगोवा धमः, पते घु चाष प्रत्यये विधोयमाने साम. ` 
्यास्प्रतियोगिनो निष्कृष्ादसो भवति, तत्र च विशिष्टा प्रङृतिर्नोपा्ते. ` 
ति डयाप्प्रातिपदि कसामान्याननिष्कृषएटवाचि प्रकृतित्वेनावतिष्रते, समथ ` 
विभक्तिश्च सूत्रे नोपात्तेत्युक्तं “किमन्वाख्यानात्पुनरुत्पच्या भवितव्य. 
मिश्ति ? तत्र द्वितीयाऽन्तादतिशय्यमानादिः्युक्तं ेतिरकमंकोऽप्युष. | 
सगंवशात् खकमंकेऽभिभवे चतत इद्यभिभम चता धत्ययार्थः, तस्य न्यु - | 
नामिमाव्येन प्रकृत्यथेन योग इत्यपकृष्टवाचिनः प्रत्ययाः, सूञेषु च येन 
केन चिच्छब्देनाथंनिवेश इति; यदा तिङन्तेन वाक्वं तदा कमणि न्यूने 
द्वितीया न्याय्येति द्वितीयान्तादिव्याह, यदा ऊदन्तेनेंव वाक्यं तदा ` 



दतौयक।ण्ड चतुदंशो हत्तिसमुदशः । ५३२ 

कृत्प्रयोगे कमणि षष्ठीति षष्रयन्तादपि संभवोऽत्र व्याख्यातः ""वष्टधा- 
रूप्य चे"'त्यतो वा षष्ठा समथविभक्तिरनुबतंत एव, अथामेदश्चात्रोम- 
यश्चापि समथविभक्तावित्येवंपरमेतदु, माप्ये तु छद्योगषष्रधाः कर्तयपि 
भावादसखन्देहेन कमंद्वितीयेवावगम्यत इति द्वितीयाऽन्तादिव्युक्तम् १६१॥ 

पएवमनच्र प्रत्ययाथविशेषणपष्ये धरक्ृतिप्रव्ययाथयो्भदात् प्रकूतेयलि 
ङ् तद्विपरीतं प्रत्य्राथस्य प्रलञ्येत; तामेव भिन्नलि ङ्तामुदाहरणेना- 

प्यसिव्यनक्ति -- 

कारयां कालाद् द्वितीयाऽन्तात्काले काटयास्तरव् भवेत् । 
¢ ^~ [9 क + 

न्यक्कतेरि तथा गार्य गर्गेभ्यः प्रत्ययो भवेत् ॥ १६२ ॥ 
= © = = 

न्यक्तेषु च गर्गेषु गाग्यास्स्यात्तचच नेष्यते । 

कालमतिशेते तस्य वाऽतिशायिनी कालीति द्वितीयाऽन्तात् षष्ठय 
न्ताद्वाऽतिशय्यमानादतिशयितरि प्रत्यये कातरा कालीति प्राप्रोति 
कालितरेति चेष्यते; तथा कारोमतिशेते तस्या वाऽतिश्ायनः काल. 
इत्यज् कालितर इति प्राप्रोति कातर इति चेष्यते, विलिङ्कतेति 
चाच्रोषलक्षणं विभिन्नसङ्ख्यता च प्रसञ्यते, तथा हि -गर्गा नतिशेते 
गाग्यं इति तच्च न्यक्कतरि गगंतर इति प्राप्रोति गाग्यतर इति साधुरि.- 
ष्यते, गाग्यंम तिशेरते गगा इति तेष्वतिशायकेषु गाग्याद्धिधो गाग्यं. 
तरा इतिः श्राप्रोति गगंतरा इति चेष्यते, अत्र च वृत्तौ सङ्व्याविशेष- 
प्रतीतिलंगद्धुगभ्यामेव प्रतीयत इति भवव्येकव चनवहुव चनान्तात्तरबि- 
। पूवंप्रेव निर्णीतम् , 

एवं पत्ययाथंविशेषणपन्चो दुष्टो ऽसिहितो भाष्ये; तदनन्तरमेव 
«तहि प्रथमाऽन्तात्स्वाथिका भविष्यती"ति प्रङृत्यथविशेषण पक्चोऽभ्यु- 
पगतः, तथा हि-अतिशेतेऽतिशायन इति “छृत्यल्युर। बहुलमि?"ति 
कतयं वातिशायनशाब्द्:, तत्र प्रत्ययवाच्यस्य भ्यतिरेकटेतारभावाद- 
स्तरङ्खा पातिपदिकाथंमात्रापेन्ना प्रथप्रा तदन्ताद्विधिः, अथान्तरा, 
निर्देशाच्च स्वाथिकास्तरवादयः, अतिशायने यद्रतंते तस्पात् प्रत्ययः 

थं, काट्यतिशेते कालितरा कारोऽतिश्चेते कातर इति विद्धि. 
ङ्ता न भवति; तथा गार्ग्याऽतिशेते गाग्यतर इति गग हयतिशेरते 
गगंतरा इति विसंख्यताऽपि न भवति; किन्त्विदयजानिश्नुकत; यदि 



२३४ सटीक वाक्यपदीये 

प्रथमा ऽन्तात्स्वार्थिक्ः कुमारितरा, अव्यतिरिक्तं वय इति कृत्वा 
सि प्रथमः, इति ङोप्प्राप्रोति"" 

तदेतद्याचष्टे- 

© (0 = „^> र त | थ अ + [न 
कुपायाः स्वाथक्र इप्स्यपक्कत्यथा हं साधकः ॥१६२॥ 

कुःमारयं तिशरेते, किशोरयातिशोत इति कुमारितरा किशोरितरेति 
“वयसि प्रथमः इति ङोप्स्यात् , स्वाथिकत्वे तरपः प्रक्ृत्यथंस्थ प्रथम. 
वयोऽवच्छिन्नस््रीखश्चणस्यानतिरेकाद् न हि प्रथमेन ॐोपाऽभिव्यक्ता. 
तिश्ायनस्य स्त्रीत्वं द्योतितम् , 

नच च तरपा कुमार्यर्थस्यैव प्रकर्णप्रकाशानांत् प्रङृष्ठस्यार्थस्य 
स्रीत्वमवगतमेव, तथो च भाष्यं तरपोक्तत्वात् तस्यार्भस्थ न भविष्य. 
तीति श्रीत्वचत पव प्रक्ृष्यमाणत्वात्तरबन्तेनेव द्योतितमेव स्त्रीत्वमि- 
ति ऊीम्न भविष्यतीत्यशैः, | 

अज्र चोदितं भाष्ये-““खाबपि तहि न प्राप्नोतीति, अभिहितार्थत्वं. 
सर्थख्री प्रत्ययानुत्पत्तिनिनित्तं समानमित्यर्थः, अन्न परिहासेऽभिहितः, 

उक्तेऽपि हि भवन्त्येते स्वार्थिंकाष्टाबादय इति, ¦ 
अयमभः--च्ियां यद्धतते प्रातिपदिकं तस्मात्स्वाथे राबादयो 

विहिताः, एवं च यथा प्रातिपदिका्थस्य सर्गलिङ्साधारण्यादु पान्त. 
मपि पातिषदिकेन स्त्रीत्वं नियमेन न प्रतीयेतेति प्रथमेन खरीभ्रत्ययेन 
तद् योच्यते यथा कुमारितरेति, असति टापि विपरोतार्थावगमघ्रसङः 
इति भवत्यसौ, न तु स्थेवोक्तेऽनवस्थाप्रसङ्वत् स्वाथिकेनापि भ. 
चित्यं, यद्येवं राबपवादो ङीवपि प्राप्रोतीव्युक्तं भाष्य इति चोदयमेव, 

ननु च प्रथमेनैव ङीपा प्रथमवयोऽवच्छेदस्योक्तत्वात् स्रीत्वमा 
जआसिन्यक्त्यर्थष्ाबेव न्याय्यः, नेतदस्त्यथानुयुण्याद् ऊप एव न्या 
य्यत्वं, तद्यथा-एको द्धौ वहव इत्य्रोक्ताथत्येऽपि धरथमा समया 
द विष्यतीप्युक्ते; चोदि तं-“यदि सामयिकी न नियोगतोऽन्या अदि 
कस््ान्न जवन्तो"ति, सत्र परिहासोऽभिदितो“ऽथंतो व्यवस्थेति न 
केवला धृतिः प्रयोक्तव्येति प्रयोगनिय मानुपाङनायां विभक्तौ यद्यपि 
कश्िदर्थानुरोधः तथा ऽप्यजुगतार्थंस्वात् प्रथमेव न्याय्येच्यर्थः, अप्र 
द् शने तच्च यत्रेत्यादावपि सप्तम्येव न्यारया, एवयिहापि प्रक्रमामेदार्थं 

ङीबेव न्याय्येति युक्तमुक्तं डीबपि तदहि भराप्नोतीति, 



तृतीयकाण्ड चतुदेशो दत्तिममृदेक्षः। ५३५ 

अन्तरेणापि च तरबादीन् प्रकरणादिवशात् केवलाऽपि प्रकतिर- 
तिशयमवगमयतीति प्रकरणाद्यभावेऽतिशयं द्योतयन्तो भवन्त्येव 
स्वाधिकास्तरबादयो न वाचकाः, तथा हि-स्वतन्त्रमथंमन्यानपेश्ष- 
गमयन्तो वाचका: कथ्यन्ते शाब्दाः; तदपेश्चास्त तद्वनमर्थ' द्योतयन्तः 
स्वाधिकाः; तक्नेव च द्योतनेऽत्रान्वयव्यतिरेको सव्यापारौ, पटुतरे- 
देवदत्तः पटुकल्पः पटुरूप इति च सामानाधिकरण्यात् प्रकूतिध्रत्यया- 
थंयोः ्र्ृत्यर्थानुवादित्वेन स्वाधिकत्वमेषां निश्चीयते वाचकेषु त॒ 
यञजादिषु गगंस्यापव्यं गाग्यं इति व्यधिकरणत्वं “न यावत्काटी ताव- 
त्कालितरेव्यस्माद्धाप्यान्न वाचकत्वावसायः; असिव्यक्तप्रकषा हि 

कारो सेव प्रकृष्यमाणा कालितरेति पकर्षोपादानानुपादानलश्चषणसे- 
दाश्रयेण भाष्यप्रन्रत्तेः, तस्माटोकिक एवार्थो नियतो पस्थितिकः शाखे 
वाचकद्योतकप्रविभागेनानुचिधीयते न तु प्रक्रियगता एवामी विक. 
ल्पा निरस्ताथाप्रविभागाः॥ ९६६२-१६३ ॥ 

एवं स्वाथिकत्वेऽपि दोषमुद्धाव्यानन्नरमभिदहितम्-“पएवं तर्हि गुणो 
ऽभिधीयतेऽथ वा क्रिया ऽभिधीयतः, इति तदेतद्ध।ष्यं व्याख्यातुमाह- 

षष्ठयन्तादधिक तस्माद्रणे स्वाश्रयवर्तिंनि । 
उत्कृषटसमवेतायां क्रियायां बा विधीयते ॥ १६४ ॥ 

करणसाधनेनातिशायनकाब्देन गुण उच्यतेऽभिभावकः, अतिकश्ा. 
यानमभिभवन्तं स्थाश्रयं प्रयोजयति-अतिशाययतीत्यतिशायन इति 
वा ण्यन्तात्कतरि व्युरि गुणो ऽभिधायते वक्ष्यमाणेन हि गुणेन द्रव्य. 

स्य समानगुणात् प्रकर्षं भवति स्वतः प्रकर्षाभावात् तेन च गुणेन 
 स्वाश्रयसमवायिना स्वाश्रयव्यतिरेकोपजनात् ; प्रकृति गुणाश्रयवाचि 
नी षणष्रधन्ता भवति गुणः प्रत्ययाथः शुक्कास्यातिश्यायनो गुण शक्खतरः 
स्वाश्रयवतिनीतिवदजाश्रयान्तरवतिनि न भवति प्रत्यय इति विचि 

` ङताऽऽदिः पूर्वाक्तदोषो नावतरतीव्याह-यदा तु भावसाधनो व्यु 
अतिशयो ऽतिह्ायनमिति तदा क्रिया प्रकर्षाख्योच्यत इत्येतस्यां वा. 
च्यायां प्रत्ययः क्रियो पज्ञनिते च अ्यतिरेके प्रकृतेष्षठी शुङ्कस्यात्तिशय- 

नं शुङ्कतर इति, 

व्यतिरिक्तश्चा् गुणक्रियालश्चषणः परत्यया्थं इति वयस्विन्याः 



५३६ सटीके वाक्यपदीये 

कुमाय विशेषणत्वेनाध्राधान्यान्न भवति तदन्तात् ङीप्प्रत्ययः, अत्र 

पक्षे गुणक्रियारक्षणो ऽथः प्रत्ययवाच्यः प्रधानमिति द्रव्याभिधायिभिः 

परादिभिः सामानाधिक्रण्याभावो भाष्ये कयं न चोदित इत्याह- 

उपात्तं च प्रकृत्यर्थो द्रव्यमवाश्रयस्वयोः | 

साऽयपिस्यमिसबन्धाद् भेदेन प्रतीयते ।; ५६५ ॥ 

यदेव प्रकृतेः प्रातिपदिकस्य वाच्यं द्रत्यमन्न सन्निहितं | 

योगुंणक्रियथयोः प्रत्ययवाच्ययोः सो ऽयमित्यमेद संबन्धेनाश्रयः प्रती. 
यत इति भवति सामानाधिकरण्यं प्रकर्षप्रत्ययान्तस्य गुणक्रियामान्रे 
कदा चिदपि वरच्यदरशनात् केवरं ङीप्प्रतिसमाधानाय प्रक्रियायां व्य. 
तिरेका्थत्वं तरबादेरूपेयते स्वाथिंका एव त्विमेऽतिरायद्योतनाद् अत 
एवातिङाय विशिष्टस्य द्रव्यस्यातिशय प्रव्ययान्तेनोपादानादाश्रयतो लि. 
ङवचनानि भवन्ति ॥ १६५ ॥ 

नु च शुङ्कशब्देनाज्न गुणोपसर्जनं द्रव्यमुच्यते तरबन्तेनाप्यति- 
शयविशिष्रं तदेव तथा चाध्ितमाच्रस्य केन चिदनभिधानात् कस्या- 
धितस्याश्रयवलि डुवचने स्यातामित्थाशङ्क्वाह-- 

रूपाभेदाच तद् द्रन्यमाकाद्भुवत्पतीयते । 
विरोषेभिन्नरूपेस्तदाश्रयोरिव युज्यते | १९६६ ॥ 

इद शुङ्क शब्देन गाणोपसर्जनं द्रव्यमात्रमुच्यते तदेवातिशयविशिष्र 
तरबन्तेनेति वषिशेषेषु तस्मात्पटादिषु न प्रतिपत्तिः साधारण्यात् 
सञंविरशेषेषु द्रव्यमात्रस्य, तथा च तत्परादीन् विशेषानपेश्चमाणं प्र. 
तीयत इति ते तस्यापेक्ष्यमाणा विलक्षणा बहिरङ्ाः पञ्चात्संबध्य- 
मानस्वादाश्चरयत्वेन व्यवहियन्ते तच्च तदाधितत्वेन ॥ १६६ ॥ 

ततश्च- 

भिन्नखूपेषु यद्िङ्ग विेषषु व्यवस्थितम् । 

सङ्ख्या च ताभ्यां द्रग्यात्पा सोऽभिन्नो व्यपदिरयते ॥१8 

स निर्विशेषो ऽर्थात्मा गुणवचनशब्देनोच्यत इति तस्य संबध्य. 
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ठतीयकाण्डे चतुदशो हृत्तिसमृदेशः । ५३७ 

मानविशेषगतलिङ्सखङ्ख्ये सूत्रेण प्रतिपाद्येते इति ताभ्यामाश्रयलिङ्स 
ङ्ख्याभ्यासुपलस्षितः प्रतिपाद्यते, एवं गुणपक्षे तस्य स्वाध्रयवृत्तित्वा- 
त्तद्गतमेव वचनमुपपद्यतेः क्रियापक्चे तु तस्या यश्चेवातिशेते यश्चा 
तिशय्यत उभौ तावाध्रयौ भवत इत्येवमपि द्विवचनं प्राप्नोतीति चो. 
दितं भाष्ये; अन्रोत्तरमभिहितं-शोतिरकर्मक इति, अत्र पयं नुयोगः-अ 
कम्मका अपि धातवः सोपसर्गाः सकर्मका मवन्तीति- 

सिद्धान्तवादिना तु येनाभिप्रायेणाकमंक इत्युक्तं तभाविष्करोति 
कमांपदिष्ठा विधयः क्म॑स्वभावकानां कर्मस्थक्रियाणां कतृस्थभाव- 
कः शेतिरिति किर समवायिकारणमस्य कम नास्त्येवमकर्मकोऽ- 
भिहितः॥ १६७ ॥ 

तदेतद्याचष्टे-- 

आश्रयस्समवायो च निमित्तं लिङ्गपङ्ख्ययोः । 
¢ ० (= 

कतृस्थभावकरशेतिरता भाष्य उदाहतः ॥१६८॥ 

क्रिया यञ्च समवेति स तस्या आश्रयः स चंक एवेव्येकवचनं- 
भवति, अभिभवनं ह्य्र रोत्य्थः कतरि समवेति न कर्म॑ण्यभिभाव्ये 
यत्किञ्चित्कमं निमित्ततया ऽभिहितं तत्कमंण्यपदिश्मिति द्विवचनमपि 
कर्मापदिष्रो विधिः भाष्य उक्तः, कमेकत्वापेक्षेण हि कतुरेकत्वेन द्धि 
त्वस्यात्र जननं स्यात् ॥ १६८ ॥ 

यदि कर्माप्यसमवायि गृहयेतेव्याह-- 

निपित्तपाश्रयतस्वेन ग्र्यते यदि साधनम् । 
कमपदिषटयोः प्राप्तिस्तत्र स्याद्िङ्गसख्ययोः ॥ १६९ ॥ 

गुणवचनानामाश्चरयतो लिङ्कवचनानि भवन्तीत्यत्राश्रयशब्देन 
यदि निमित्तमाच्रमुच्यते तदा क्रियाया आत्मरामे द्वयमपे- 
ध्यते कतुंकमंरूपमञ्न साधनमिति स्यात् कमपिक्चयाऽपि तद्वतं लिङ्क 
तद पेश्चद्धित्वोपज्ञननाच्च द्विवचनम्, अपिभवो द्यभिभाव्यमपेत्तते 
ज कमंस्थत्वेन च क्रियायाः प्रसिद्धत्वाद् न करणाद्यपेश्चया वहुव- 
नप्रस ङ्श्चोदितः ॥ १६९. ॥ 
तदेवमतिशायनमाष्यं लिङ्वचनातिदेशविचारप्रसङ्खुन व्याख्या 

६८ 
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तम्, इदानीं तेनेव प्रातिलोस्यक्रमेण स्रीषूजवार्तिकभाष्यं लिङ्कवच- ` 
नातिदेशचिचारप्रसङ्गेन ग्याख्यातुमाह- 

शास्रे निमित्तसावेन समुदायादपोदधतः। 

रत्यथस्तस्येच्छया यागः प्रकृत्या प्रत्ययेन वा ॥ १७० ॥ 

स्थितलक्चणो टोकिकोऽथंः स्रीत्वविशिष्रद्रव्यस्वभावो निरंशाय- 
दात्प्रतीयते तस्य तु पदस्य प्रकृतिप्रत्ययपरिकटपनयाऽन्वाख्याने तयोः . 
प्रकृति प्रत्यययोरवयवयोरनुशासनाङुत्वेन प्रृत्यथंः प्रत्यया्थंतया 
निर॑शोऽप्यसावर्थो विभज्यते, तत्न समिदुद्रषदित्यादो प्रातिपदिकमन्े- . 
णापि स्रीत्वप्रतिपादनं द्रष्रं, गौरोकिशोरीत्यादौ प्रव्ययस्रहितेनेव्यन्व. 
यव्यतिरेकयोनियमाभावादन्वाख्यातुरिच्छया प्रयोगाचुरोधिन्या प्र 
तिप्रत्ययाथंतया तद्धिमशंः ॥ १७ ॥ 
तथा हि- 

खी शब्दो गुणक्ञब्दस्वात्तल्यधमां सितादिभिः। 
गुणपाञ्र प्रयुज्यत संस्स्यानवति बाऽऽश्रये ॥ १७१ ॥ 

संस्त्यानं स्ञयादीनां संहननं गुणः तज् वा खरीशब्दो वतते तद्वति 
वा गुणिनीति शुङ्कादिशब्दैस्तल्यत्वेऽपि हि परस्य शुङ्कः शुङ्कः पट- 
इत्यादौ गुणमात्रे गुणिनि च दर प्रयोगः, 

एवं च च्रियासिति निदे यदा गुणमा्रवृत्तिः च्रीशब्दः तदा प्रा. 
तिपदिकात् खीत्वे गुणे वतंमानात्प्स्यय इति प्रकृत्यर्थविशेषणपश्चो भ । 
वति; अभिमेये स्रीत्वे टाबादय इति तु प्रत्ययाथप्क्लो जायते यदातु 
तद्वति वृत्तिस्नदा संस्त्यानवति द्रश्ये वतमानात् प्रातिपदिकात् स्वा. 
थं टावादय इति प्रकृत्यथपश्चो भक्ति, 

अत्र तु पश्च यथा शुङ्कादयो गुणं निमित्तीकृत्य तद्वति वतन्ते ने 
किथित्प्रातिपदिकमस्ति यस्य द्रव्ये चत्तो स्त्रीत्वं मिमित्तं, स्री शब्द एवं 
हि तथा तत ण्व तु विधो स्रङ्तिखाधारष्येन सखियामिव्यपा्थंको- 
निर्देशः स्याद अत एव हि खियां खरी शब्द प्रत्यायितेऽथं यत्प्रातिपदि.+ | 
कं घतंत इति स्त्रीशब्देन धाति पदिकाथं उपलक्ष्यते ततश्च कुमारस्रीति 
स्री शब्द समानाधिकरणेऽथं वतंमानाल्प्रातिपदिकादिव्ययं पश्चो जायते 



तरेतीयकाण्ड चतुदेशा वरत्तिसपुदेशः । ५३९ 

स चानि इत्युक्तं ख्रीखमानाधिकरणादिति चेद् भूतादिष्वतिप्रसङ्कः 

षट्संज्ञकेभ्यश्च प्रतिषेध इति ॥ १७१ ॥ 
तदेतद्रधाचष्ठे - 

र्पथस्सेस्त्यानवद्द्रव्ये प्रक्ृत्ययेश्च यथम । 
द्रव्योपलक्षणायथत्वं संस्त्यानस्य तथा सति ॥ १७२ ॥; 

संस्त्यानेन निपित्तभूतेनावच्छिन्नं संस्त्यानवत् तथा सति स 
स्त्थानमुपलक्षणं भवेत् तन्निमित्तेऽथं कस्य चिदप्यत्रत्तरित्यभि. 
प्रायः ॥ ९७२ ॥ 
एवं सति को दोष इत्याह- 

सस्त्यानेन क चिद् द्रव्यं दृष्टं यदुपराक्ेतम् । 
अनङ्गीकृतसस्त्यानात्तद्त्तेः प्रत्ययो भवेत् ॥ १७३ । 

अन ङ्ीरूतमजुपात्तं वाच्यत्वेन संस्त्यानं स्रीत्वं येन तदुव्रत्तेः खरी. 
शब्दसंनिधापितेऽवतमानाल्परातिपदि कात् प्रत्ययः प्रसज्येत बदहिरङ्क- 
स्यैव पदान्तरोपलक्षिताथंस्यान्वाख्याने निमित्तत्पेनापेश्चणात् ॥ १७३ ॥ 
अच्रोदाहरणमाह - 

भूतादयः षडाख्याश्च सस्त्यानेनो पलिते । 
ब्राह्यण्यादो यदा उत्तास्तेभ्यस्स्युः प्रत्ययास्तदा ॥ १७४॥ 

यथा कुपमार्रोति स्त्री शब्दश्रव्यायितेऽथं कुमारशब्दो वृत्तः खी- 
प्रत्ययमस्मिन्पश्चे प्रतिपद्यते तथा भूतमिय ब्राह्यणी कारणमावपनमियं- 
ब्राह्मणीत्यत्र भू तादिशब्देभ्यो ब्राह्यणीशब्दोपटक्षितखरीत्वेऽ्थं वतंमा- 
नेभ्यष्ठाप् स्थात् तथा पञ्च षट् सप्त नव दश ब्राह्मण्य इति पञ्चादिभ्यः 

 खोचत्ययप्र्ङ्गे “न षट् स्वखादिभ्य ' इति प्रतिषेधो वक्तव्यः स्यात् 
परकृत्यथंविशेषणपश्चे खरीत्वव चनाद्ाबादि रिव्यनङ्लोतसंस्त्यानान्न भ. 
वतीति स्रीसमानाधिकरणपश्च एवायं दोषः ॥ १७४ ॥ 
तथादहि- 

तदन्ता हि प्रधानत्वासत्ययानां भरयाजकाः । 
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सापानाधिकरण्येऽपि तस्पाद् बादिप्म्मवः ॥ ५७५ ॥ 

अश्र पक्षे संस्त्यानानिधानं प्रातिपदिकेन नाश्रीयते प्रत्ययोत्पत्ता- 
वपि तु संस्त्यानवन्तः स्व्रीशब्दोपलक्षिता अथाः प्रधानानि प्रत्ययानां - 
प्रवत्तंका इत्युपसजंनत्वात् संस्त्यानस्य पदान्तरेण बाह्येन समा- 
नाधिकररणत्वेऽपि तथाभूतस्य संस्त्यानस्य प्रतीतेश्टाबादयो भवेयु 
रेष न हयेतदन्न शाक्यते वक्तुं, कथं पदान्तरगम्योऽथः; चाब्दसंस्कारे 
निमित्तमिति तथाभूतस्येव वचनेनाश्रयणाट्, 

पवं हि स्जीसमानाधिकरणपक्षं दूषयित्वा सिद्धं तु स्त्रियां प्राति 
पदिकविशेषणत्वात् स्वाथे टाबादय इति प्रङव्यथविगेषणपक्षोऽभमि - 

हितः ॥ १७५ ॥ 

एतदुत्थानबी जमाद- 

[ 2.9 ^ क ¢ 

गुणपात्रामिषायिलवं ्ञीशब्दे वण्यते यद। । 
५ ९ % 

प्रकृत्ययश्च सरयान स्वाथेकः प्रत्ययास्तद्ा। ॥ १७६ ॥ 

संस्त्यानमात्रं यदा स्री शब्दवाच्यं तच्च प्रातिपदिकविशेषणमिति 
तद् खत्रीत्वे वतमानात् प्रातिपदिकात् टाबादय इत्यथः स्थात् तेषा- 
मन्यस्यानिदेशात् स्वार्थिकत्वं भवति यदातु स््रीत्वेऽभिधेय इत्यथं- 
स्तद। प्र्ययाथंविरोषणपक्चो जायते ॥ १७६ ॥ 

ननु च स्त्रीत्वमाे कस्य चित्प्रातिपदिकस्य वुत्यसम्भवात् कथं 
प्रकृत्यथविशेषणपक्चो भवतीत्याह- 

संस्त्याने केवटे ततिः प्रदरतीनां न विदयते । 
तदा विष्टे तत द्रष्ये गृद्यन्ते प्तमवप्थिताः ॥ १७७ ॥ 

ोकिकोऽथः स्थितलक्षणोऽन्वाव्यानाङ्मुपादीयमानो यथा स- | 
स्मवमसौ गत इति चल्िवापरिव्युक्तेऽपि स्रत्वमाजे प्रातिपदिकस्य 
वस्थदशंनात् साम्यात् तद्विशिष्टाथाभिधायिनः प्रातिपदिकाद्विधि- ` 
विज्ञायते ॥ २७७ ॥ 

तथा च तेन स्रीत्वनाविष्टे संभिन्ने द्रभ्ये वतमानाः प्रत्ययमुत्पाद- 
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देतीयकाण्डे चतुदंशो हत्तिसथदेशः । ५४१ 

यन्तीति पू्वदोषानवतार इत्याह -- 

उपकारि च संस्त्यानं येषु शब्देष्वपेक्षितम् । 
तेभ्यष्टाबादयस्तच्च भूतादिष्वातरेव्षितम् ॥ १७८ ॥ 

वाच्यत्वेनोपयोगि येषु शब्देषु तेभ्यष्टाबादय इव्युपलक्षणभूतं येषु 
संस्त्यानं तेभ्यो भूतादिभ्यः प्रत्ययाभाव इत्यथः, तदुक्तं भाष्ये-भूतमिः 
यं ब्राह्मणीति नाञ्च स्त्रीत्वं विवक्षितं करि तहि पोतन्यमिति खी. 
त्वे वाच्ये विवक्षिते भवत्येव प्रत्ययः, भूता ब्राह्मणीति सत्यवादिनी 
अतीता वेत्थर्थो न पोतन्यं तथा कारणमियं ब्राह्मणोति प्राधान्यं 
विवक्षितम् आवपनमियसुष्टिकेति सम्भवनमाधेधप्रमाणादाधा- 
रस्य प्रमाणातिरेको विवक्षितः, पञ्चादौीनामपि भेदगणनात्मिका 
सङ्ख्या वाच्या न खीत्वमिति तेभ्यः सत्री प्रत्यया प्रसङ्कात् ततः प्रति 
षेधः प्रत्याख्यातः ॥ १७८ ॥ 

एवं निर्दोषः प्रङत्यथं विशेषणपक्चोऽवस्थापितः, तृतीयोऽपि पक्चोऽ- 
भिहितः-अथवा पुनरस्तु खि धापमिधेयायामिति प्रत्यया थ॑त्वं स्त्व 
स्य, अन्न पक्षे सम्भावनाबीजमुपन्यस्य दोषमभिहितं व्याचष्टे - 

सस्याने प्रह्थयस्यायेः श्ुद्धमाश्रीयते यदा । 
तदा दिबचनानकपत्ययत्वं न सिर्ध्याति ॥ १७९ ॥ 

शद्धं केवर दरव्यविशेषणमावमनापन्नं यदा संस्त्यानं स्ियापिति 
निदिष्टं प्रत्थयाथंत्वेनाश्रीयते तदा तस्येकत्वात् कुमाय कुमायं ९ति 
द्विवचनबहुवचने न स्याताम् एकस्य च संस्त्यानस्य प्रत्यायने स््रीपभ्र 
त्ययो भवन्नेक पव स्यादिति गाग्यायणी कारीषगन्ध्या कालिः 
तरेत्यादावनेकख्ीप्रत्ययो न स्यात्, तदुक्तं वात्तिके-स्तरिया. 
मिति सूयथाभिधाने चेह्धावादयो द्विवचनबहुवचनानेकप्रत्ययानुपः 
पत्तिरिति ॥ १७९ ॥ 

अथ तिस्रो जातय एवेताः स्वंत्र स प्रवस्थिता इति दशने स्त्रीत्वं. 

ज्ञातिरत्र निदिष्टा प्रत्ययाथत्वेन तस्याश्च व्यक्तिभेदेन गावो गावडइत्या 
दिवद्धचनयेदो योक्ष्यत इत्याशङ्क्याह- 

("क्म 

त्घाखमदास। भदा ऽन्यत्राविवक्षितः । 
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तस्पाद्धिज्नैरपि द्रभ्येस्तदेकं सद्वििष्यते,॥ १८० ॥ 

खियामिति प्रत्ययार्थत्वेन जातिनिर्दँशे प्रकृतिप्रत्ययो प्रत्ययां. 
सह चरत इति तस्या एव प्राधान्येन विवक्षितत्वादन्यत्र व्यक्तौ योद्धित्व. ¦ 
बहुत्वाख्यो भेदो विशेषः स नात्र प्रतिपाद्यत्वेन विवक्षितः, यतस्तत्ख्री 
त्वमेकं सद्धिननेवहुभिः प्रकृतिवाच्येराश्रयभूतेद्र॑व्येः सङ्व्यामेदवद्ध 
रवच्छिद्यत इति प्रधानभूतप्रत्ययवाच्यस्नरीत्व एकत्वाश्रयमेकवचनमेव 
न्याय्यं, गावौ गाव इत्यादो तु जाव्यावेशेन व्यक्तीनामभिधाना. 
यक्तोवचनभेदः ॥ १८० । 

अथ गुणाचस्था लिङ्कमित्यसिमन्दशनेऽवस्थानां मेदाद्वचनभेदो 
भविष्यतीत्यत आह- | 

मात्राणां हि तिरोभावे परिमाणं न विद्यते। 
कु पायं इति तेन स्यात्कुपाया मेदसम्भवात् ॥ १८९ ॥ 

मात्राणां सच्वादिशुणमयानां रूपरसादीनां तिरोभावे व्रतिल- 
येऽपचयेऽ् संस्त्यानलश्रणे स्त्रीत्वे विवक्षितेऽवस्थामेदाश्रयेण, 
वचनमेदे कथ्यमानेऽवस्थामेदानामेकत्रापीयत्ताऽनवधारणात् सदेव . 
कुमायं इति बहुवचनान्त एव प्रयोगस्स्यात् तदथंस्य संस्त्यानस्य | 
बहुत्वसंभवाद् एवं हि गुणवृत्तमिति परिणामस्य क्षणिकत्वाह् अव 
स्थासेदस्सनातनः, अवस्थामेदानादरेण प्रस्ययानुच्त्तिकायमेकं चत् 
ख्रीत्वं तदा जातिपक्षादस्या मेद् इति नियोगत एकवचनं स्यादू; अत. 
एव चात्रापि जातेरेषगीयत्वात् फलत एकपक्चोभावं मन्यमानः पूर्वा. 
क्तार्थोपपादनरेतु्योतकं हिशब्दं पठति न समुच्चयाथं चकारं, तथा 
चान्न पश्च द्विवचनबहुवचनानेकप्रत्ययानु पत्तिदोषः, तथा द्रभ्येण सा 

मानाधिक्रण्यामावोऽपि तथा चास्थां कुमारीति स्यात् संस्त्या 

नस्य च धमंमा्रत्वात् क्रिथायोगो न कल्पते अरङक्रियतां ५ 
रोति, तद्र प्रतिस माधानमुक्तं वात्तिकङकृता “गुणस्य चाश्रयतो लिङ्क 
वचनभावादि "ति ॥ १८१ ॥ 

तदेतद्याख्यातुभुपक्रमते- 
^ र, ¢ । ^ 

जातिसङ्ख्या समाहरियेथेव सहचारिणि । 
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द्रव्य क्रया; प्रचतेन्त एकात्पत्वे व्यपक्षित ॥ १८२ ॥ 

मूतिभ्यो मूतिधमोणां तथाऽमेदस्य ददोनात् । 
सामानाधेकरण्यं च क्रियायोगश्च कल्पते ॥ १८३ ॥ 

गोदुहयतां ब्राह्मणशतं भोज्यतां पञ्चपूली समानीयतामित्यादौ 
जातिसङ्ख्यासमाहारः शब्दोपादानात्करणभूतैः स्वात्मन्यसम्भवाद- 
विनाभाविनि द्रव्ये क्रियाः क्रियन्ते; जातितद्वतोः समवायादू, मेदस्य 
प्रच्छदने असेदे निरूपिते धमधर्मिंणोरपि तथेव विवेकानवसायात् 
तच्वतो भेदेऽप्येकात्मत्वे बुद्धया निरूपिते सत्येव मूतिभ्यो वस्तुभ्यस्तद्ध 
माणां संस्त्यानादीनाममेदस्य द्रव्यादव्यतिरेकस्य प्रतिभासनात् सामा- 
नाधिकरण्यं द्रव्येण क्रियायोगश्च कल्पते, स्वभावाद्धि प्रत्ययेन द्रव्या. 
व्यतिरेकेण स्त्रीत्वं न प्रत्याय्यते, प्रक्रियायां तु प्रव्ययार्थपक्चापोद्धारः 
स्वाश्च पुनमूतय एवमात्मिकाः संस्त्यानप्रसवगुणा इति भाष्ये मूति- 
राब्देन वस्तुमाच्रस्यामिधानादिहापि मूतिराब्देन वस्तुमात्रं लक्ष्यते, 
दिगादीनाममूर्तानामपि खात्वाख्यस्य धमंस्य सस्मवात् \१८२।।१८३॥ 

के चिदाहुः टघ्तप्त्वर्थीयाः कुमार्यादयो द्रव्यवचनैः समानाधि- 
करणा भवन्तीति तन्मतमपाकरोति- 

सापानाधकरण्ये तु पतुब्टापादपोक्िते। 
ल॒क्तद्धितङकाति स्यास्छुक्तत्राप्युपलक्षणम् ॥ १८४ ॥ 

संस्त्यानलक्षणधममान्रवचनः स्त्रोभ्रत्यय इति गुणवचनत्वान्पतु- 
पो दुका शुक्लादिषद् द्रव्यखामानाधिरण्येऽ ङ्गीक्रियमाणे लुक्तद्धितलु- 
कोति स्त्रौप्रत्ययस्य टुक्रपरसङः, 

अथ सवदा द्रव्यस्यैव स्तरीप्रत्ययान्तेः प्रत्यायनात् स्त्रीप्रत्ययस्य 
विधानसामथ्याल्लुक्प्रतिविघीयते; एवमपि कुत एनत् खत्रीप्रत्ययस्या- 
लग् सविष्यति न तु मतुप एव, एवं खरी प्रत्ययस्य लुङनेव प्राप्नोति, 
तस्माद्विनाऽपि मतुपं स्वभाद्रेव द्रभ्यस्य स्त्रीत्वामेदेन प्रत्यायनं, तथा 
च यत्रापि मतुपो दगारञ्धः शुक्छादो त्रापि स्वाथावच्छिन्नप्रत्यया- 

थप्रत्यायनशक्ति प्रकृतेरेव ज्ञापयितुमिव्युपलक्चणं तन्न दुग् असति तु 
 तथाऽर्थाभिधाने लकाऽपि क्रि कृत्यम् ॥ १८६ ॥ 
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दकं प्रत्ययाथपक्षे गुणवचनत्वादमेदोपचारादाश्रयेण सह तत्सा- 
मानाधिकरण्यं वचनसेदश्चोपपादितः, अनेकश्च प्रत्ययो भवति स्वभा. 
वाद् द्रव्योपसजनस्य स्रीत्वस्य क्व॒ चिदनेकप्रत्ययेन प्रतिपादनात् 
प्रर्ययाथं पश्च प्व सामानाधिकरण्याद्यपरेण प्रक्रारेण खमर्थवितमाह-- 

केषां चिच्यक्तमेदेषु द्रव्येष्वेव विधीयते । 
सस्यानवत्सु रा्ादिरमेदेन समन्वयात् ॥ १८५ ॥ 

संस्त्यानवत्सु द्रव्येषु स्ियाभिति स्रीशब्दस्य तद्वति चृत्तिमा- 
धिस्य प्रत्ययाथंपक्चेऽपि राबादिर्विधीयते स्त्रीप्रत्ययान्ताद्धि नियो 
गतो द्रव्यं प्रतीयत इति तदेव प्र्ययवाच्यं न्याय्यं कट्पयितं, यद्ये. 
वमेकं प्रकृत्यथभूतं द्रव्यमषरं प्रव्ययार्थ॑भूतमिति दरव्यद्रयप्रतीतिप्र- 
सङ्कः, न च मेदेन द्रव्यद्वयं प्रतीयते प्रकृतिप्रत्ययाथंयोश्च द्योः पर्रप 
रमनमिसंबन्धप्रसङ्क इत्याशङ्क्योक्तं -त्यक्तभेदेष्विति, यस्मादविद्य. 
मानविशेषेणाथंनाविरोधाद्भवति प्रकतिवाच्यस्य विशेषस्यायिसंब. 
नधोऽमेदेन सवत्र ख्रोव्येवमाकारसं विन्निबन्धनेन सामान्येनावगमात् 
 तस्माल्पङ्ृतिप्रत्ययवाच्यतया सामान्यविशेषकट्पनया द्रव्यभेरे प्रक 
तिवाच्यं हि विशिषं द्रध्यं प्रत्ययवाच्यं तु द्रभ्यखामान्यं तदेव च 

परृत्यर्थावच््छिन्नं विशेषमासादयति, तथा हि प्रकतिवाच्यानां द्रव्य. ` 
विशेषाणां स्रीव्येवमसेदोऽच॒गतः प्रतीयत इति प्रातीतिकोभ्यं मेदः 
परक तिप्रत्यया्थयोः; न त॒ परस्परासंबद्धो दो द्रभ्यात्मानौ ॥ २८५ ॥ 
तथा हि- 

सामान्यमुता द्रव्यारपा परिच्छिन्नपारग्रहः। 

क्रियामि्यंञ्यते मेदे मागशश्चावतिष्ठते ॥ १८६ ॥ 

प्रक्ृतिवाच्येन द्रव्यविरशेषेणावच्छेदाद् बुद्या परिकदिपतः प्रत्यय- 
वाच्यो द्रव्यात्मा सामान्यमिव न तु सामान्यमेव; एकपदनिबन्धनेन 
हि विरशेषेणोपरागान्न सामान्यात्मनि दव्यनात्रमवतिषएठते, अपि 
त॒ परिच्छिन्नः परिमितरूपः परिग्रु्यमाण आकम्बनीयोऽस्येति परि. ` 
च्छिन्नपरिग्रहः, एवं च कृत्वा क्रियाथोगोऽस्य न विरुदः तेश्च प्रकृति. ` 
वाच्यैभेदेर्िंशेषेस्तस्य समूदरूपस्य सर्वत्राजुगतत्वात् सामान्यस्य | | 
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भागेरिवावयवैरिवावच्छेदात् तटरपतयाऽवस्थानमिति सामानाधिक. 
रण्यमपि युज्यते, 

अयमत्राशयः--प्रकृतिप्रव्ययसमुदायाद्विशिष्टं द्रव्यं प्रतीयत इति 
तत्रापोद्धारे प्रक्रियायां कल्पनया सामान्यविशेषभावेन मेदमाध्ित्य 
परङत्यथप्रत्ययाथत्वमवस्थाप्यते तदेव प्रकृतेरन्यस्माद् मेदेनावधा- 
यमाणं विशेषः, टाबादेः खरीत्वाजुयायिना स्वमावेनानुगम्यमानं सामा. 
न्यमिति, खोकिके तु प्रयोगे विशेष पयंवसानेव प्रतिपत्तिरि।तं सर्व 
भुपपद्यते ॥ १८६ ॥ 

तदेवं प्रत्ययाथपक्षे प्रकारद्वयेन  स्वाश्रयतो वचनमुपपादितम्; 
पतदाक्षिपति- 

शुङ्कादि ष्वाश्रयद्रव्यं प्राधान्येनाभर्धायत । 
सीतं तु प्रत्ययायत्वादभिधाविषया यतः ॥ १८७॥ 

 शणोपस्जंनद्रध्यवचनाः शुक्लादयो युक्तं यदाश्रयगतलिङ्कघ- 
ङ्थाऽजुवतिनः प्राधान्यादाश्रयस्य, त्रीत्वं तु प्रत्ययस्य टाबादेर्वाच्यं- 
प्राधान्येन प्रकृत्यस्तु द्रव्य माज्रगुणभृतमिति कथमत्र गुणधर्म 
नप्रधानं प्रतिपद्येत ? विशेषणानामित्यपि सूत्रेण विशेष्यवद्धिश्तेषणानां. 
व्यक्तिक्चने अतिदिश्येते न तं विशेषणवद्धिरोष्याणामसिधाविषय- 
इति सत्यपि वास्तवे द्रव्यस्य प्राधान्ये न दाब्दास्तदनुरुष्यन्ते; अपि तु 
स्वसामर्थ्याचुरूपमेषामभिधानमित्यथंः ॥ १८७ ॥ 

 पतत्परिहरति- 

सोऽयमित्यभिसंबन्धादाश्रयं प्रतिपद्यते । 
खीरं स्वभावसिद्धौ वा गुणमावविपयेयः ॥ १८८ ॥ 

यद्यपि प्रक्रियायां स्रीत्वं प्रत्ययाथं इति व्यवस्थाप्यते तथाऽपि 
शब्द्शक्तिस्वामान्यारुणमावस्येह विपयंयो वेपरीत्यं द्रव्यस्य तु प्राधा- 
न्यमिति न दि स्व॑ प्रत्ययार्थः प्रधानं तद्यथा साधने विधीयमाना. 
सितो नाख्याते साधनं प्राघान्येनाचक्षते; अपि तु क्रियोपलजंनं; खङ्- 

ख्यायां विधीयमानाश्च विभक्तयः सङ्ख्येयोपसजनं तमाचश्चते दीव्य 
त्यादिषु च विधीयमाना्ठगादयः क्रियावन्तमभिदधति प्राधान्येनेति 

६९, 
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सवत्र शब्द शक्तिरेवानुसरणीया, 
पवं चाश्रयस्येव प्राधान्यात् तत्सछङ्ख्या ऽन्रोपपद्यते, यद्वा यद्यपि 

संस्त्यानमाघ्रमधिधेयं प्रत्ययस्य तथाऽपि तेनोपचरितमेदाः प्रकृत्यथं. 
व्यक्तीः प्रत्थयान्तो ऽभिधत्त इति सिद्धं वचनम् ॥ १८८ ॥ 

तदेवं सामानाधिकरण्ये रयः प्रकाराः-द्रव्यानतिरिक्तस्य स्री. 
त्वस्य प्रत्यायनं तद्यथा समूतिभ्यो मूत्तिधर्मागामित्यादयक्तमभेदोप 
चारः, दन्यस्य प्राधान्यमितीदहोक्तम् , 

इदानीं संस्त्यानवट् द्रव्यसामान्याभिधानपक्चेऽप्यन्न प्रत्यया्थभूत- 
स्यापि सामान्यस्य वास्तवगुणत्वसम्भवाद् गुणवचनत्वादाश्रयतो लिङ ` 
वचनातिदेशं योजयितुमाद-- | 

साकाद्भुःवाद् गुणत्वेन सामान्यं वेपदिश्यते । 
व्यक्तीनापात्पधर्मोऽसवेक्प्रर्यानेवन्धनः ॥ १८९ ॥ 

यदमेदेन संस्व्यानवह् द्रध्यं प्रत्ययवाच्यं सामान्यभूतसुक्तं तस्घूतरे 
विशेषणङ्ाब्देन गुणपयीयेणोक्तं यस्मात्परत्ययार्थत्वेन प्रधानमपि द्रव्य- ` 
सामान्यं प्र्रत्यर्थगतद्रव्यविशेषापेक्तत्वाद् गुणशब्दनाहत्यमिधानं- 
द्रव्याकाद्ुस्थाथंस्य गुणत्वेन प्रसिद्धेः, न च विशेषेभ्यो विलक्षणं तह 
यस्माद् व्यक्तीनां द्रभ्यविरेषाणामसौ गुणस्वभावतां धाक्षः, एकव्रख्या- 
निबन्धनो हि व्यक्तीनां स्वभावः सामान्यं कथ्यतेऽप्यभ्यतिरेकदशने ` 
ऽपि समवायात्स्वरूपतिरोधानात् स्वभावताप्रािरेव ॥ १८६ ॥ __ 

नजु साकाङ्कुत्वाद्धवतु गुणत्वं द्रव्यसामान्यस्य बुद्धथा परिक . 
ल्पितस्य तस्वतस्तु संस्त्यानविशिषस्य द्रव्यस्येकत्वाश्रयाश्चयिभावः ` 
कथमित्यादर- 

एवंभूता च साऽवस्था भागामेद पारेग्रहे । 
कृते बुद्धयेष भेदा नापाश्रयस्े ऽचकारिपते ॥१९०॥ 
निष्कृषटेष्वपि भेदेषु व्यक्तिभद्श्रये ततः । 
लिङ्प्रत्यवमक्ञेन छिङ्गसङ्ख्ये प्रपद्यते ॥ १९१ ॥ 

सामान्यविशेषरू पाभ्यां द्ाबटावस्था चिङ्सङ्व्ये व्यक्तिरूपाश्रये 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो बत्तिसपदेश्षः । ५४७ 

विशिष्द्रभ्याश्रये प्रतिपद्यत इति समन्वयः, अपोद्धारवुद्धथा प्रकृतिप्र- 
त्ययभागपरिकट्पने छते तयेव समुदायवाच्यमर्थ प्रकृतिप्रस्यययोर्वि- 
भञ्य, तथा हि-किञ्चिदस्य मेदरूपं प्रातिपदि कोपाद्ानपरं प्रत्यथवाच्यं- 
संस्त्यानाुविद्धमंशप्रख्यं प्रकस्पितं भेदे च परिकट्पिते प्ररृतिवा 
चयानां विशेषाणामाश्रयत्वे समारोपिते तेषु परथक्तेष्वपि सवंतन्त् 
ष्वपि निरूप्यमाणेषु विशेषेषु लिङ्गप्रत्यवमशंन सखरीव्येवं निरूपणेन 
ख्रीत्ववह् आशध्रितत्वाद्ाश्रयगतलिङ्ुखङ्ख्याप्रतिलम्भः, अन्यत्र लिङ्क 
सङ्ख्ययोस्साह चयेण दर ्त्वादिह लिङ्कग्रहणं न त्वत्र स्रीत्ववतो लि. 
ङ्गन्तरस्य विरोधिनोऽतिदेशः संभवति, 

तदेवं द्विवचनाचुपपत्तिः प्रतिविहिता, अनेकप्रत्ययाचु पपत्तिस्त्व्न 
न प्रतिविहिता लिङ्कवचनविचारप्रस्तावेन हीदमिह कथ्यत इत्यत्रा. 
प्रस्तुतानेकप्रत्ययानु पपत्तिः सुप्रतिविधाना चेयं क चिक्र स्वभा. 
वाद्, द्रव्योपसजंनस्य स्त्रीत्वस्यानेकेन प्रत्ययेनामिव्यङ्ग्यत्वाद् न हि 
व्यञ्जकानां नियमः, एतामेव च शब्द शक्तिमनु सतं ष्फस्य पिच्वं ङो. 
षथं' छते, ष्यङ्श्च डित्करणं यङश्चाबित्यन्न सामान्यग्रहणार्थं , भाष्ये 
त्वन्यथा परिहारोऽभिहितः, भावस्य च भावयुक्तत्वादिति हि वा. 
त्तिकं गुणपरिणामरूपत्वात् स््रीव्यज्रापि स््रीत्वेन योग उपपन्न. 
इत्यथः, विस्तरब्याख्याऽ्च वापिकोन्मेषे, एतच्च शब्दशक्तिमननुखत्य 
प्रत्ययाथंपक्चे संस्त्यानस्य प्राधान्यं प्रक्रियागतमाश्रित्योक्तं, यथा तु 
शब्दशक्त्यजुसारेणेह द्र्य प्राधान्यं विवक्षितं तथाऽनेकेनाप्यमिव्यञ्जकेन 
व्यङ्ग्य प्रतीतिटरष्टेति यथासमर्थितमेव ज्यायः, तथा हयमिधानमेदात् 

 ख्रीत्वस्य स््रीत्वयोग उच्यते प्रातिपदिकेन द्रभ्यरूपस्थामिधानात् 
प्रत्ययेन धमंरूपस्येति प्रत्ययद्धयोपपत्तिः यथा तदेव कर्मादि विभ. 
क्तिभिः शक्तिरूपं प्रत्याय्यते प्रातिपदिकेन तु वस्तुभूतम् , अयं ह्येकस्या- 
शंस्य शब्दभेदाशपरतीतिमेद उपपन्नः ॥ १९०-१९.१ ॥ 

प्रक्रम प्राप्त्या दन्द चिङ्वचनातिदेशस्योपयोगो विचायंते-तन्न चार्थं 
दन्द विधानादलिङ्सङख्यत्वे चोदिते स्वामाबिकत्वादिति परिहारोऽ- 
भिहितः, स कथमुपपद्यते यतञ्चाथस्य दन्द्रेनोपन्राहान्मा भृच्यास्य 
तत्न प्रयोगः चशब्दवत्तु ढन्दस्यापपर्थोऽभिहित इत्यलिङ्खङ्व्यत्वं- 
केन न स्यादित्याशङ्क्य क्रमेणेततदुपपादयितुमाद- 

अन्तरेण चद्राञ्दस्य प्रयागं द्न्द्रभाविनाम् । 



(क 
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#च 
# 

अविरिष्टथव्रतति्यं रूपामेदासत्तीयते ॥ १९२ ॥ 

धवखदिरादिशब्दाद् द्रन्दं भावयन्ते प्राप्नुवन्ति द्रन्ो वा भावी 
येषां तेषां चशब्दप्रयोगं विना विद्धिष्रःथत्रत्तित्वमवगम्यते समुच्च. 
याख्यविरोषणानपेश्चया धवादिजातीयस्या्थंस्थ चशब्दरेनाविश्चेषित- 
रूपा अषिशिष्ररूषा धवाद्यश्शाब्दा वाचका इति समुच्चयद्योतनाय 
वाक्ये चशब्दमपेक्चन्ते ॥ १९२ ॥ 

यतः- 

त्रिकरपवति वा हत्तिनिवत्यं च समुच्चिते । 
तेषामन्गातश्चक्तीनां चातकेन नियम्यते ॥ १९३ ॥ 

असति चादिषपदध्रयोगे समुच्चयादिविशिष्टेऽथं दन्द्भाविनां पदानां. 

वाकयावस्थानां वाचकशक्ति्नावधायते सन्देहो हि स्याद्विकट्पादौ 

ततश्च यथा विकटप्यमानोऽर्थो वाशब्देन पदानां बवाचकशक्तिज्ञाप्यते 

नजा च निवत्यं प्रतिषिध्यमाने तथा चशब्देन सनुच्चोयमानदयोत. 

केनेति चपद्ं परपदनिष्ठस्य शाब्दस्य वाचकत्वाभावाद् योतकलन्तणं- 

ज्ञापयति, अकेवरुपदध्रयोगो दयोतक इति निर्णत वाक्यक्राण्डे॥१९३॥ 

एवं वाक्ये चाब्दप्रयोगस्समथितः समासे तु इन्दे नास्ति तस्य | 

प्रयोग इत्याद - 

वृत्तौ विशिष्टरूपत्वा चशब्दो विनिवतंते । 
अथेमेदेऽपि सारूप्पात्तचार्थन।पदिश्यते ॥ १९४ ॥ 

एक्ार्थाभावकृताह् वृत्तिवाक्थयोविंशेषाद् वाक्यगतधमंवेलक्षण्येन 

वृ्तिपदामिधानादन्तरेणापि चशब्दं खमुच्योपाधिकं विशिष्टार्थ. 

यिधानं इन्दं स्वाभाविकं नतु चाथं इन्द्रविधानाद्, न द्यर्था आदि. 

शयन्ते सहविवक्चायां हि वृत्तावनुस्यू तभेदः प्रस्येकं पदैरन्योन्यापेश्चः 
खमुदायोऽभिधीयत इति, तत्र भेदस्य निगलनात् तदधिष्ठानः समु. 

चयो न द्योत्यः, वाक्ये तु मेद प्राधान्या्चशब्देन मेदाधिष्ठानसमुच्चयो- । 

द्योत्यते ॥ १९४ ॥ | : ~; "क 

तदेवमत्यन्तार्थमेदेऽपि चाथेन ढन्द्रारथो निदिश्यते, क्रियायामितरे. 



देतीयकाण्डे चतुदंशो हत्तिसपुदेशः , ५४९ 

तरापेश्नासाम्यमान्नादन्वाख्यानाय ह्यर्थो खोकसिद्ध एव सवंतो व्याव 
तभावः कथं चित्साद्रश्यलेशानुगमनेन शब्देषु निदि श्यते सर्वतो व्याघ्र 
तस्य प्रतिशञ्द पथस्यानन्त्यान्निद् ए्रमश्क्यत्वात् प्रक्रियायां गोरवप्र 
स ङ्ाञ्चेति ाघवेनाथं निदंशो न्याय्यः, तत्र च तद्धिताथनिदंशवन्नें 
शिकस्याथंस्य प्राधान्यात् स्वभावसिद्ध पवाथविशेषाऽनुगम्यते यदि 
तु यथानिदंशामथोः स्युस्तदा, 

चस्य च।(ससखभूतो ऽथेस्प एवाश्रीयते यदि । 
तद्धत्वे ततो द्न््रे च।दिष्वथेक्रतं हि तत् ॥९९५॥ 

अलिङ्गमसङ्ख्यमग्ययमित्यथनिबन्धनाव्ययसंज्ञेति चार्थे दन्द्र- 
विधानात् तस्य चाथस्येव धमां लिङ्खङ्ख्यारहितत्वं दन्द्ेऽष्यनुष- 
येत इन्द्धस्य चादिष्वपाठाद्व्ययसंज्ञा न प्राप्नोतीत्याश्ङ्कयोक्तं 
चादिष्व्थंक्ृतं हि तदिति ॥ १९५ ॥ 

अलिङ्सङ्ख्यत्े चादीनामन्ययत्वं स्वभावसिद्धं पाठेनानूयते न 
तु पार एव विधायक उदाहरणाथत्वात्तस्येति चसमानाथत्वे दन्द 
ऽप्यव्ययन्वं स्यादेव मा भूद्ध।ऽव्ययसंन्ञा पाठनिबन्धना, अटिङ्षङ्ः 
व्यत्वं त्व्थाश्रयं केन निवायेतेत्यथमन्वथत्वाद्राऽव्ययसंज्ञाधाः सा 
हि भवेत् तस्मान्न वचनानुरोधी स्वाथः राञ्दानामित्यभधिनवेचिञ्या- 
र्थवेचित्यमुदाहरति- 

चाथऽशब्दे क चिद्धेदात्कयथं वित्पमवास्थतः । 
योतकाशाद यस्तस्य वक्ता द्न्रस्तु तद्रताम् ॥ १९६ ॥ 

 शब्दशक्तिमेदायथा समुच्चयशब्दोऽयं लि ङ्गतङ्ख्यायुक्तं चाथंमाह 
तथा इन्द्ध इति समुच्योपाधिकार्थान्तराभिधायको ऽसौ पदान्तरोपा- 
ह द्योतकाश्चादय इति वाचकत्वयोतकत्वङ्त एवायं. 

शेषो व्यक्तिवचनाभ्यामयोगो योगश्च ॥ ६९६ ॥ 

तथा हि- 

विकस्पाद्यभिषेयस्य चाथंस्यान्यपदार्थता | 
द्ोतकलत्वान्न करपेत तस्म।रप्रदुपछक्ष्यते ॥ १९७ ॥ 



५५० सटीक वाक्यपदीय 

विकल्पः समुच्चयः प्रतिषेध इत्येवमादिभिश्शब्दैरमिधीयमान- 
स्याथंस्यान्येन शूपेण लिङ्स ङ्ख्यायोगिना पदप्रव्याय्यता वाप्रभ्रति- 
भिविकल्पादिङाब्दानामर्थामेदे बाशब्दादिद् द्योतकल्वान्न घटेत, अ- ¦ 
स्ति तु लिङ्सङ्ख्यायोगिनोऽथस्य विकट्पादिश्ाव्देरभिधानात् सामा 
न्यपदाथतेत्येकस्येव वस्तुनः शब्दशक्तिभेदान्नानाऽऽकारस्य प्रकाशन 
मिति, शब्दार्थो ऽथं इति नये स्वाभाविक एवायमथंमेद इति सत् सच्च 
भूतं वस्तु द्न्द्रविषयत्वेन चशरब्देनोपलक्ष्यते कुतथित् सामान्याद् न 
त्वसो तचवतश्चशब्देनेव दन्देन प्रत्याय्य इत्यथः, तदेतदुक्तं भाष्ये “नेद् 
वाचनिकमलिङ्ताऽसङ्ख्यता वा; कि तर्हि स्वभावविकमेतदिति॥ 

अ 3 ~ ० अ त 

एतदेवाद- 

तत्र स्वाभाविक छिङ्ग शब्दधर्भूऽप्यपे्षिते । 
दन्दः कश्चित्तमेवा।थं कथं चित्पतिपद्ययते ॥ ९९८ ॥ 

शब्दधमं शब्दस्वभावेऽभिसंहिते भाष्य एतदुक्तमित्यथंः, तथा हि 
वस्तुन देक्येऽपि शब्दमेदाद्थंवेचिज्यं, तद्यथा काश्यं क्ररिपरा कश- 

तेति प्रकृतिप्रत्ययाथंयोः प्रकृतिरूपस्यामेदेऽपि प्रत्ययश्रतिमेदनिब 
न्धनः स्थितिप्रसवसंस्त्यानमेदः, जकपापः, दारा भायंति च शब्दयेदा 
लिङ्त चनमेदः तथा द्ेतमित्यलि ङ्खङ््यस्स एवमिति द्वेधानीति 
खलिङ्गखङ्व्योऽरथः प्रतिपाद्यते, अत्र हि धमुजन्तात् स्वाथं उदशंनभिति 
प्रत्ययान्तरत्वे शाब्दान्तरत्वम् ॥१९२८॥ 

पवं दन्द्ोऽपि सलिङ्गसङ्ख्याथाभिधायी स्याद् एतद्वक्तरभिप्रा 
यादथानां व्यवस्था न शब्दधमत इत्याशङ्क्याद- 

करब्दादथीः प्रतायन्ते स मदानां विधायकः । 

अनुमानं विवक्षायाः श्रब्दादन्यन्न विद्यते ॥ १९९ ॥ 

जातावेकवचनं शब्दादिति यथाऽभिप्रेतमर्थं" प्रतिपादयितुं वक्ता 
योग्याञ्छब्दाचुहादर्तीति तेभ्यः शब्देभ्यो वक्तविवक्चाऽनुमानांद्वयव. ` 
हारे शब्दा एवार्थ॑न्यवस्थापने प्रभवः अक्षिनिकोचादीनामपि शाब्देनै- 1 

वाुमापकत्वं सङ्केतितत्वाते , तथा हि शब्देभ्यो वस्त्वथां एकस्व- ॥ 
मावा अपि विस्तारं मजन्ते तेभ्यो नानारूपाणां ्रकाज्ञनात् , तथा च . 



तृतीयक।ण्ड चतुदेशा इत्तिसमुदेशः । ५५१ 

दारशब्दः स्रियं पुंस्त्वविशेषणामाचष्टे भार्याशब्दः स्त्रीत्वविशिष्टाम् , 
अष्छब्दोऽवयवात्मकं तमेवाथ बहुत्वावच्छिन्नमाह, उदकशब्दस्तु 
समूहरूपमेकमित्यादिः शाब्दधर्मा ऽचुगन्तव्यः, अतश्च स शाब्दः स्वश- 
क्तिवहाद् भेदानां वाच्यविशेषाणां विधायको निर्माता, भागमेदस्य 
वस्तुनि खमारोपणमिवाथंस्य स्वभावात्तत्कतं नानात्वमित्य्थंः ॥१९९॥ 

तदेवं स्वाभाविको लिङ्सङ्ख्यायोगो रन्द्रो समर्थितः, अथ चाश्च- 
यतो लिङ्वचनानि भविष्यन्तीति पक्षान्तरं वाचनिकत्वाश्रयेण 
भाष्य उक्तं विचारयितुमाह-- 

समुचितस्स्याद् द्रन्द्रा्थां गुणमूतस्रचयः। 

समुच्चयो वाऽपि भवेटणभुतसपरुच्चितः॥ २०० ॥ 
५.१ 

समुच्चयोपाधिकाः समुचिता वाऽथां द्न्दरेनोच्येरन् समुच्चितोप 
सजनो वा समुच्चय इति देतम् ॥ २०० ॥ 

समुच्चितस्य प्राधान्ये छङ्गसङख्ये स्वभावतः । 

समुच्चयस्य प्राधान्ये शासं स्यात्पतिपादकम् ॥ २०१॥ 

समुच्चयोपसजननस्य सच्वभूतस्याथंस्य ढन्दरवाच्यत्वे स्वाभाविके 
लिङ्गसङ्ख्ये इव्युक्तं, यदा तु वचनेनाथनिद्शे समुच्चयः प्राधान्येन 
न्द्ववाच्यः, तदा वचनेनेव विरोषणानामित्याश्रवतो लि ङ्वचने विधी 
येते घमरूपत्वात्समुच्चयस्य प्रा्षयोरिए्टयोि इख ङ्ख्ययोः शाखं विधा 
यकं तञ्च समुच्चयस्य प्राधाान्येऽप्याच्रितमाच्नस्य विशेष्रणराञ्देना 
भिधानाद्यज्यते ऽतिदेशः ॥ २०१ ॥ 

समुचितप्राधान्येऽपि शास्रस्योपयोगमेकीय मतेनाह -- 
क 

सथरुच्चयवतोऽथेस्य प्राघान्येऽप्यपरं विदः । 
निमित्त।नुविधायेत्व(दासेद्धि छिङ्षङ्ख्ययोः॥२०२॥ 

= निमित्तिनोऽवधायमाणस्य तदावेश्ाद्रपतिरोधानमि 
हापि ससमुचयाख्यनिमित्तावच्छादितस्य समुचितस्य स्वधमप्रति 
च्ययोग्यत्वात्तदीययोलि ङ्ख ङ्ख्ययोरप्राप्नावतिदेश इति पक्षद्वयेऽपि 

पयोगि ॥ २०२॥ 



५५५२ सरीके वाक्यपदीये 

एतद युक्तमित्याह-- 
[ (न र [क्रो च छे ® क ¢ १ 

समुच्चयो निमित्ते चतस्यान्निपित्तानुवतेनम्र् । ` 

अन्वयन्यतिरेकाभ्यां चार्था द्न्द्रनिबन्धनः ॥ २०३ ॥.. 

सनुञ्चयोपाधिरर्थो न द्न्द्रबाच्यो येन निमित्ताचुबिधानं स्याद् 
अपि तु योऽर्थोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां दन्दस्य वाच्य इत्यवधारितः स~ 
चाथं इत्येवं दन्दस्यान्वाख्यानायानचुभाष्यते स च क्रियायां समकक्षा- | 

णामथोनां समूह उदभूतकारकशक्तिः यस्य च कथं चित् समुच्ितश- ` 
ब्देनाभिधानदशनाद् भ्रान्त्या समुच्चयो निमित्तत्वेनानाध्थासेप्यते॥२०३॥ 

परमाथस्त्वयमतेत्याह- ` 

सपमाचखतानामत्तत्व चाथस्यविगमऽपवा। 

स्वभावसिद्ध द्रन्रस्य खङ्गषङ्ख्य व्यवास्थत ॥२०६॥ ` 

यदा समुचितो दन्दस्य निबन्धनं तदा प्रघानधर्मानुविधानाद् न्या. 
यप्राप्े तदीये लिङ्गसङ्ख्ये यद्वा ऽत्यन्तवेलक्चण्याच्चाथं एवात्र समुच्चयः 
नास्ति यस्य द्रव्येण सह गुणप्रधानभावश्चिन्त्येत सदूश्यटेशानुगममा- 
रेण त॒ शब्दानुशाखने यथा कथं चिदर्थो निर्दिश्यते दन्द्निमित्तत्वेन | 
चाथं इति सच्वभूत एव तु स्वभावतो इन्द्राथं इति ॥ २०४ ॥ | 

` समुञ्चयस्यासस्वादेव मिमित्तभावो नास्ति, अन्योन्यापेश्चवति- ` 
पदार्था दन्दवाच्याः स एव च समुच्यस्तत् किमुच्यते चाथस्याव. 
गम इत्याशङ्क्य पू्ाक्तसथंमेदं स्मारयति-- 

पदान्तरस्थस्याथेस्य बोतकस्वान्न युज्यते । 
निपातो लिङ्गसङ्ख्याम्थां दरनद्रस्वथेस्य बाचकः॥२० 

वस्त्वर्थस्यासेदेऽप्यभिधाव्यापारमेदात् शब्दार्थो भिद्यत इहि 
न्दे सस्वभूताथाभिधानाच्चाथस्य वाक्येऽसतस्वभूतस्य दष्टस्यावगमो 

वर्णित इत्यथः ॥ २०५ ॥ 

वाचकद्योतकशाक्तिविलसितं चेतत् प्रागेवोक्तं पुनरपि निमि 



तृतीयकाण्डे चतुद्शो त्ति मदेः । ५८३ 

विधानदशंनमुपालभते-- 

निमित्तानुविधाने च द्रव्यधमानपेक्षणात् | 

गुणप्रधानभावेन क्रियायोगा न कर्पते ॥ २०६ ॥ 

निमित्ताजुविधाने निमित्तिरूपाच्छुरितस्य निमित्तिनो द्रञ्यस्याभि- 
धानात् तस्य धमः शक्तिवुंध्या नावधा्यंत इति क्रियाभिः प्राघान्येन 
गुणस्वेन वाऽस्य योगो न स्याद् ॥ २०६॥ 

द्रव्यं हि साधनं, तस्य चानवधारितस्वशक्तेः कथं क्रियाभिस्सं- 
बन्धः, न च निमित्तस्य क्रियायोगोऽसच्वभूतत्वात् , तत्र गुण- 
भावेन करणादिरूपतया क्रियासम्बन्धः प्रधानभावेन कमंरूपतया 
तस्य ॒क्रियाभिरुत्पत्ति संस्कार प्रतिपत्तिविषयस्य समन्वयाद् मा भू 
त्कियायोग इति चेदाह- 

यस्य नास्ति क्रियायोगः स्वतन््रोऽसौ न विधते । 
अथे दरनद्रस्य तत्र स्यादुपादानमनयकम् ॥ २०७ ॥ 

“क्रियाऽचुषङ्ण बिना न पदार्थः प्रतीयत? - 
इति स्वतन्ञः स्वनिष्ठः क्रियामिरसम्बध्यमानः पदार्थो नास्ति, 

ततश्च तस्मिन्नथ निमित्ताचुरकतक्रियायोगाभावाद् दन्दस्य वाचकत्वेन 
परिग्रहो निष्प्रयोजन इति नान्वाख्येयोऽसो भवेदव्यवहायः; तस्माद्- 
वाख्यानादेवावसीयते निपित्ताननुबिधानमच्च ॥ २०७ ॥ 

न चापि सवत्र निमित्तानुविधानमिव्याह- 

समुचयवतोऽथेस्य वाचको नातुवतेते । 
निमित्तमपि चास्याथेः स्वधर्म्युञ्यते ततः ॥ २०८ ॥ 

येऽप्येते खमुच्चितादयः शब्दाः समुच्चयोपाधिकार्थाभिधायकत्वेन 
तेऽपि निमित्तं नाजुरुध्यन्ते प्रागेव तु दन्दः, य्न सखनुच्चयो- 

धित्वे भ्रान्तिः, यत्र हि निमित्तरूपेश निमित्तिनि तिरोहितस्वरूपे 
पत्तिस्त् निमित्तानुविधानं यथा शुञ्ादो, इह पुननिमित्तेन 

न्नेनावच्छिन्नस्याख्यान पिति नास्ति तद्, अत्त एव समुञ्चयवत- 
मतुबुपात्तः, भिन्नेन निमित्तेनावच्छिन्नस्यान्वाख्यानमिति मतुपा 

ॐ 



५५४ सरीके बाक्यपदयि 

दशयति, यत्न तु निमित्तरूपेणाभिधानं तत्र शुक्लादौ मतुम्नोत्पद्यते, 
तस्मान्निमित्ताचुविधानाभावादन्न समुच्ितशब्दः स्वाथ स्वलिङ्स- 
ङख्यायोगिनमभिधत्ते इन्द्धोऽपीति न कश्िदोषः ॥ २०८ ॥ 

तदेवं समुश्चितस्स्याद् दरन्द्धाथं इत्यञ्च पक्षे स्वभावत एव लिङ्स- | 
ङःख्ये इत्येतदेव युक्तं, समुच्चयप्राधान्ये तु विशेषणानामिति शास्त्रेण | 
लिङ्धसङ्ख्याविधानं तत्रेव तद्वक्तव्यं समकक्षानर्थानभिदधतो द्न्डस्य 
कर्समानाधिकरणपदवाच्य आश्रयः ? यस्य व्यक्तिवचने प्रतिपद्येते 
इत्याशङ्कधाह- | 

अन्योन्यस्त्वाश्रयो दनद विकेषो तत्रहि श्रुतौ । 
समुचयस्तद्ाधार स्तद्धमेभ्य पादि शयते ॥ २०९ ॥ 

शुकाः पटा इत्यत्र यथा पटशब्दोपाद्ाने गुणवचनस्याश्रयोऽस्ति 
नेवं पदान्तरोणदाने इन्द्रं विद्यते श्चव्येव दन्ढपदाभ्यां विशेषयोभंद- 
योरुपादानादन्तरङ्खयोधंबखदिराविति; तावेव च विशेषो समुच्चीय 
मानौ समुच्चयस्याधार आश्रय इति तदिङ्खङ्व्ये समु्चयवाचिनो 
दन्दस्य भवतः, तत्र च पूर्वोत्तरपदगताभ्यां विरद्धाभ्यां लिङ्ाभ्यां 
युगपदु पदेश्चासम्भवात् पर्याये प्राप्ते परवलिद्धं नियम्यते सङ्ख्याऽप्य+ 
चयवगतेकत्वसमाहारात्मिका द्वित्वबहुत्वलक्चषणा ऽवयवलत्तणाश्रयद्- 
द्रेस्य भवति ॥ २०९ ॥ ;: 

एवं परस्परापेक्षा अवयवार्था एव इन्द्रां इत्यत्र दशने प्रतिपा | 
दितभिदम् , इदानीं युगपदधिकरणवचनतायां चार्थस्याखम्मवपश्ष 
प्रतिपादयितुमाह- 

यो वाऽवयवभेदाम्यां मेद वद्भ्यामिवान्विदः । 
एकस्समृहो धर्मान् स भागयोः परतिपद्यते ॥ २१० ॥ 

अवयवभेदाजुगतस्सहविबक्चायां इन््वाच्यः, अभिधानं पुनं 
स्वाभाविकम् , याभ्यां चेकमनेकाथं' ताभ्यामेवापदमिति प्रस्यकं पै 
रसिधीयमानोऽथ इति, अचर दशने व्यक्तिवचने अवयवाश्रये समदाय 
प्रतिरुभत इति स्पष्टमेतद्, अचुस्यूतमेदस्य च समुदायस्य ढः 
प्रतिपाद्यत्वाद्, भेदवद्भ्यामिवेत्याह--न त्वत्यन्तभिन्नाभ्यामित्यथः 



तेतीयकाण्डे चतुदेशो दत्तस पदशः । ५५५ 

मभेदाजुगमार्न तयोर्मागयोराश्रयभूतयोस्तमुदा यो लिङ्षङ्ख्ये भनु 
वतते, अन्यथा निरस्तमेदस्य बनयूथादिवदमिधाने मेदयोराश्रयभूत 
योरुपादानाद्वतिंपद्ाभ्थां कस्य लिङ्गसङ्व्ये भजेत द्वन्द्ध इत्य. 
भिप्रायः ॥ २१० ॥ 

नन्वेवमप्यवयवभ्यतिरेकेण समुदायानुपलक्चणात् क आश्रयाश्च. 

विभाव इत्याह- 

एकश्च द्याहपकोऽर्थोऽपो मदाभद समन्वितः । 
यां भेदावााभ्रेतस्तत्स्थे लिङ्गसङ्ख्ये प्रपद्यते ॥ २११॥ 

अवयवात्पकतया गृद्यमाणः समुदायो भिन्नः, स्वतस्त्वेकधरख्या 

निवन्धनतयाऽभिन्नस्वरूप इति द्वितीयो रूपः, तथा च प्रत्येकं पदै. 
भेदात्मना प्रत्याय्यमान आश्रयः समूहाटमनाऽऽश्रित इत्याश्रयभूतव 
तिपदाथंसमवेते लिङ्खङ्ख्ये समवलम्बत इति स्थितम् ॥ २११ ॥ 
इदानीं बहुब्रीहो व्यक्तिवचनातिदेशोपयोगं क्रमेण व्युत्पादयितुमाह - 

यथा स्वश्दाभिहिते चेत्रार्थे न युज्यते । 
वेत्रशब्दो बहुत्रीहावपभयागस्तथा भवेत् ॥ २१२ ॥ 

इहान्यपदा्थं वहुवरीहिरन्वाल्यायते ततश्च तेनेवान्यपदार्थस्योक्त 
त्वार दन्द इव चशब्दस्य तद्ाऽभिधीयमानश्चे्रादेः प्रयोगो न प्राप्नो 

ति, तद्यथा चंत्रशब्देनोक्ते स्वाथ पुनश्चंत्रशाब्दो न प्रयुज्यते, उक्तार्थानां. 
ह्यप्रयोगः, तदुक्तं वात्तिके--""पदाथाभिधानेऽचुप्रयोगाजुपपत्तिरभिहि- 
तत्वादिः'ति, अच्र परिहारोऽभिहितो-“न बाऽनमिहितत्वात् सामान्या- 

। हि विशेषानभिधानि'ति ॥ २१२॥ 

पतद्वधाचष्े- 

यथा गोरिति श्ुक्छादेराभिधानं न विद्यते । 
एवं यस्याभिष्ठम्बन्धो गोभिस्तावलमतीयते ॥ २१३ ॥ 

सम्बन्धिसामान्ये बहुबीदहिरिति तद्धिशेषप्रतिपत्तिरतो न भवति, 
दथा सामान्यवाची गोशब्दो विशेषामिधानायासम्थं इति श्रयुः 
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ञ्थते विशेषप्रतिपत्तये गोः शुक्टः कृष्णो वेत्यादिः, एवं । 

तेजो वेति प्रयोगो विशेषप्रतिपत्तये न्याय्यः, चित्रा गावो यस्येति 
स्वामिमाच्रस्य प्रतीतेः ॥ २१३ ॥ 

यत्न तु शब्द शक्तिस्वाभाग्याद् बहु बीहिणेव विशेषो ऽङ्खीकृतः; तत्न 
तदभिधायी न प्रयुज्यत इत्याह-- 

सम्बन्धी नियतो रूढ ्चत्राणां न च विद्यते । 

गवां यथा वज्रपाणिसत्यक्षो बाऽपि व्यवास्थितः॥२१४॥ 

वञ्ज' पाणौ यस्थ चीण्यक्षीणि यस्येति नियतः प्रसिद्धोऽव्यभि. 
चासो रूढः शक्रः शिवश्च सम्बन्धी दृत्तावन्तरेण विशेषपदश्रयोगमव- 
गम्यते इति भवति तत्र सम्बन्धिविशेषेऽन्यपदाथं बहुबोदहिः, चिचरशु- 
रित्यत्र विशेषो नाबधायंते चित्रर्गोभिरविशेषेण स्वामिमाच्नस्य सम्ब. 
स्धसम्मवादिति विशेषस्यायुप्रयोगोऽज्राविरुद्धः प्रकरणादेस्तु विशेषा. 

वगमेऽबापि तस्प्रयोगो नारित ॥ २१४॥ 

एवं वात्तिकङ्ता विशेषामिधानायानुप्रयोगे समर्थिते चोदितं- 
भाष्ये-"'भवेत्सिद्धा यदा सामान्ये वृत्तिः, यदा त विशेषे वृत्तिस्तदा न 
सिध्यति चिन्न गावोऽस्य देवदत्तस्येः"ति, अत्र समाधिनेदसुभयं युग- 

पद्धवति वाक्यं समासश्च,यदा वाक्यं न तदा समासः; यदा समासः. 

सामान्ये तद् वृत्तिः, तत्रावश्यं विशेषाथिना दिशेषोऽनुप्रयोक्तव्यः- 
चिच्नगुः कः ? देवदत्त इति तदेतव्याचषटे- 

शड्दान्तरत्वाद्राक्येषु विक्षषा यद्यपि श्चताः । 

टत्तिशब्दोऽन्य एवायं समान्यस्याभिधायकः ॥ २१५ ॥ ` 

निर्णीतचरमेतद् वृत्तिवाक्ययोरथंरूपमेदेन शब्दान्तरत्वमिति, वि- 

शेषभ्रक्रमेऽपि वाक्ये वृत्तिशब्दो विशेषाभिधानप्रहतशक्ति रिति युक्त 

पवानुप्रयोगः, न हि वाक्यमेव बरस्यात्मना परिणमते पृथक्तस्यापिश्र 
तत्वात्, तस्माद्राक्योपछब्धानां विशेषाणां चृत्तावनन्तभावात् सामा 
न्यमेवासावाचष्े, अदुरविप्रकषेण तु ब्रच्यर्थो वाक्येनोपदश्यते न तु 

सर्वतः परिच्छिन्ने वाक्याथ चृत्िपदस्याभिधनशक्तिः सङ्ख्याविशे 

घादेरतोऽप्रतीतेः ॥ २१५॥ ् 



त तीयक।ण्े चतुदंशो दत्तिसप्ुदेशः। ५५७ 

ययेवं किमनेनावगमितविशेषेण साकाङ्क्षेण सामान्याभिधायिः 
ना बहुबीहिखमासेन प्रयुक्तनेत्याशङ्क्याह-- 

अगोरचित्रगोश्ेव रूपभेदानिवतेकः । 
न चित्रगुविश्चेषाणां रूपाभदात्त वाचकः ॥ २१६ ॥ 

चित्रगुशब्देनाविद्यमानगोसंबन्धाद् व्याव्त्तोऽथोत्माऽमिधीयते 
चित्नत्वेन विशेषणाद् चित्रगो्व्याव्र्तिः,एवं च न सवंथा सामान्यशब्दो 
ऽयम्; अपि त्वन्यग्यावृत्तविरेषस्याभिधातेत्यहंति प्रयोगमेतावर्ती 
विवक्षां पुरस्कृत्य चि्नगवी संबन्धे हि प्रतिपाद्ये भिन्नरूप एवायं शब्दः 
तन्निष्ठापरविशेषप्रतिपादने तु रूपस्रामान्यादशक्त इति सामान्य. 
स्याभिधायकः कथ्यते चेत्रोऽपि हि स्थाद् चित्रगुर्मेत्रोऽपीत्यज्ा- 
विशेषः, 

एवं विशेषराब्दानामयुप्रयोगे साधिते पुनश्चोदितं सामान्यस्यैव 
तद्यनुप्रयोगो न प्राप्रोति चिच्रगु तत् , चित्रगु कि, चिच्रगु सर्वमिति, अन्न 
सखमाधिः- सामान्यमपि यथा विशेषस्तद्त् , चिच्रग्वित्युक्ते सन्देहः 
स्यात् सवं वा विश्वं वेति तत्रावश्यं विशेषाथिना विशेषो ऽनुप्रयोक्तव्य- 
इति ॥ २१६ ॥ 

त्न सामान्यस्य कथं विशोषसाद्रश्यमिति व्याचष्टे- 

` तथा चिच्रगुरित्येतव् पयुङ्क न प्रयुज्यते । 
एवं यदि स्या्सापान्यं तस्य न स्यासरतिश्रुतिः ॥२१७॥ 

चित्रगुरित्येवं चिच्रगवीस्वामिन्याख्याते न तदथं एव शब्दो ऽना- 
का्भिताथंः प्रयोगमहति, पवंभूतं यदि सर्वादिपदोपादानं सामान्य. 

मनाकाङ्क्ष्यमाणं स्यात् तद्ा न प्रयुज्येत ॥ २१७॥ 
यावदाकाङक्ष्यते तदित्यहति तावत्प्रयोगम् अन्यञ्यावृ्या ऽ- 

थाभिधानाच्च विरोषपदमेवेतदित्याह- 

स्वादयो विशेषस्तु प्रदेशानां निवतराः । 
यथा प्रदेशाः सापान्यप्रदेशान्तरबाधकाः ॥ २१८ ॥ 

इह भेद कत्वं विशेषलक्षणमिति यथा चेतर इत्युक्ते मेत्रादिविेषान्त. 
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रव्यवच्छेदः प्रतीयते सामान्यस्य निचृत्तिस्तथा सर्वं विश्वमित्थादि. 
सामान्यपदप्रयोगे विोषनिवृत्तिप्रतीतेरन्यव्यवच्छेदकमिदं; सामान्य 
मपि विशेषो भवत्यपेक्षावशादित्यथः, एवं पदाथामिधांनपक्षेऽचुप्रयो- 
गाुपपत्तिचोद्यं समाहितम्, यदा तु चित्रा गावो यस्येति विभक्त्यर्थं 
संबन्धलक्षणे बहुत्रीहिस्तदरा संबन्धवाचिका विभक्तिः पष्ठी माऽनुप्रयो. 
जिःद्रभ्यं तु सस्बन्ध्यनभिहितमिति तदभिधानायाचुभ्रयोग उपपद्यत एव, 
तदुक्तं भाष्ये “अथ वा विभक्त्यर्थोऽभिधीयते' पत्वा युक्तम् , अत्र 
हि स्वं पश्चात्पदं वतंत इति चित्रा गावो देबदत्तस्येति यदेतत्षष्ठ्यन्तं. 
पदं तदभिधाव्यापारेण प्रातिपदिकार्थो पसजंनं विभक्वथं' प्राधान्ये. 
नाचष्टे, ततश्च संबन्ध्युपस जनस्य संबन्धस्यान्यपदाथंता न्याय्येन, 
स्वपश्चाच्छब्देन षष्ठयन्तस्य पदस्य तच्न विभक्तयथं व्यतिरेके संबन्ध. 
लक्चणे चृत्तिमांह, अभिधाव्यापारेण “नागृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धि. 

रिति न्यायात्पूवंमवच्छेदके प्रातिपदिकाथं संबन्धिनि वृत्तिः पश्चात् ` 
तदुपहितसंबन्धे विशेषे संबन्ध इति ख एवान्यपदाथं; प्रधानभूतो. 
न्याय्यः, पूवं तु तात्पयंदरशा संबन्ध्यन्यपदाथं उक्तो नाभिधा्यापा. ` 
राश्रयेण तद्ाश्रयणमेव तु उयाय इति भाष्यकारो मन्यते ॥ २१८ ॥ 
 तदेतदाद- 

विमक्तयथोमिधानाद्रा षष्ठी नानुप्रयुञ्यते । 
द्रव्यस्यानभि धानात्त तच्छ्रो ऽनुपपुज्यते ॥ २१९ ॥ 

गतार्थोऽयं इछोकः ।। २१९ ॥ | 
अन्र पश्च चोदितं “विभक्तपथासिधाने द्रव्यस्य लिङ्सङ्ख्यो- ` 

पचारानुपपत्तिरि''ति विभक्व्यथंस्यासस्वमृतत्वात् स्वस्थ ये लिङ्ख- ` 

सङ्ख्ये तदुपचारो व्यवहारोऽत्र समासवाच्यस्य न स्यादित्वथंः, । 

अत्र समाधिसुकः-- “सिद्धं त यथा गुणवचनेष्वि"ति, तत्र गुणव. 

चनानामाश्रयतो लिङ्कवचनानि भवन्ति शुङ्कादीनामाध्रयै्मतुब्लोपेन 
सामानाधिकरण्यादिह तु संबन्धमात्रव चनस्य बहुत्रीहेः संबन्धिवच- 
नैः मतच्छोपात्छामानाधिकरण्यं न युज्यत इत्याह- | 

सामानाधिकरण्य चेन्मतुञ्छोपात्मकल्पते | 
। [8 © ष् 

मतुपोऽपि तदयेत्वादनवस्था प्रसज्यते ॥ २२० ॥ 



तृतोयक।ण्ह चतुदश हत्तिसयुदेशः । ५५९ 

बडुवीहिवन्मतुपाऽपि संबन्धस्थेव प्रतिपादनात् संबन्धिनोऽनभि- 
धाने पुनरपरो मतुच्विधेयः, तेनापि सम्बन्धिनो ऽप्रत्यायने पुनरपर- 
इत्यनवस्था अनिष्टा मतुपामन्न स्याद्, मतुपातु सम्बन्ध्यभिधने 
मत्वथं बहुन्रीरेविधानात् तेनापि तथेवार्थाभिधाने विभक्त्यर्थाभिधो. 
नपक्षो न भवेह् ॥ २२० ॥ 

न केवरमनवस्था यावत्- 

सम्बन्धस्य च सम्बन्धी सम्बन्धोऽन्यः प्रषज्यते। 

विभक्त्यर्थे प्रधाने च क्रियायोगो नं कर्पते ॥ २२१॥ 

बहुत्र हिवाच्यः सम्बन्धः प्रत्यर्थः तेनावच्छिन्नोऽपरो मतुष्वा- 
च्यः सम्बन्धः प्रङत्यर्थो परक्तत्वाच्च प्रत्ययाथंस्य प्रर्त्यथंसम्बन्धाव. 
च्छिन्नः प्रत्ययाथंः प्रङत्यथंस्य सम्बन्धी स्यात् तथा च प्रङृत्यथंस्य 
सम्बन्धरूपता हीयेत, उपाधिमच्ात् सम्बन्धिरूपताप्राेरित्यभिप्रायः, 
षष्ठधथंप्रधाने च बहुव्रीहौ चिचरगुरानीयताभिव्यादिः क्रियायोगो न 
स्यात् खम्बन्धस्यासच्वभूतत्वेन कारकशक्त्याविर्भावायोगात् ।।२२१॥ 

अन्न तन्न पश्य ततः पश्येति विभक्त्यथंप्रधानेऽपि द्रष्टः क्रिया- 
योगो, नेत्याह- 

विभक्त्यथेप्रधानलवात्ततस्तत्रेति न क्रिया । 
दश्यादिः कथकर दि निमित्तत्वाय कर्पते ॥ २२२ ॥ 

अपादानाधिकरणदाक्तिप्र धानयोः ततस्त्रेत्यनयोः द्रशितिष्ठत्या. 

दिका क्रिया कतृकमंशक्ती नाविर्मावयति; विभक्त्यथंस्य विभक्त्यन्त- 
 रार्थविरोधात् किन्त्वज्नावधिमत आधेयस्य च क्रियायोगः प्रतीयते 
ततः पश्य तन्न पश्य तत तिष्ठतीति ॥ २२२ ॥ 

एवं विभक्त्यथासिधानपक्चे दोषः, 
किञ्च विभक्त्यर्थामिधाने चित्र गुदंवदन्तस्येति षष्ठी स्याद्, न 

भविष्यत्यभिदहितः सोऽर्थोऽन्तभूंतः प्रातिपदिकाथंः सम्पन्न इति, 
अत एव क्रियायोगो भविष्यतीत्याशङक्याद - 

अन्तमेवेच्च सम्बन्धः भराधान्याभिहितः कथम् । 
स प्रातिपदिकायेश्च तथाभूतः कथं भवेत् ॥ २२३ ॥ 



७६० | सर्टीके वाक्यपदीये 

चित्रस्येति यथा षष्ठ्या सम्बन्धः प्राधान्येनोदुभू तरूपोऽमिधीयते 
तथा च बहुब्रहिणेति स कथमच्रान्तभवेद् यो हि सम्बन्ध्युपसजनः 
सम्बन्धो ऽभिधीयते सोऽन्तभंवंति समासे, तदयथा राजपुरूष इत्यन्न 
राजविशिष्रस्थ पुरुषार्थस्य प्राघान्यात्सम्बन्धो गुणभूत इति भवस्थसो 
प्रातिपदिकाथः; इह तु व्यतिरेकेणोच्यमानः कथं. प्रात॑पदिकाथंः 
स्यात् ॥ २२३ ॥ 

इदार्नी क्रियायोगं तावदुपपादयति- 

असम्भवात्त् सम्बन्धे सम्बन्धसहचारिणि । 
जातिसङ्ट्यासमाहारकार्याणापिव सम्भवः ॥ २९५४ ॥ 

गामार्मेन ब्राह्मणानां शतमानय पश्चपूटी बध्यतामिति जात्या- 
दिषु शब्दचोदितेषु क्रियायोगायुषपत्तेः तत्खहचारिण्यविनामाविनि 
द्रव्ये क्रिया यथा.ऽनुष्टीयते तथा चिच्रगुरानीयतामिति सम्बन्धमात्रे ` 
क्रियाऽचु पपत्तेस्तद विनाभूते सम्बन्धिनि तन्निवेशः ॥ २२४ ॥ 

स्यादेतद्-जातिशब्देः स्वरूपाच्छुरितो ऽभिधौयतेऽसेदेन सह- 
चारीति युञ्यते तत्न क्रियायोगः; इह तु सम्बन्धस्य प्राधान्यात् कथमे- 
तदित्याशङ्कयाज्नापि सामानाधिक्रण्यमुपपादयितुमाह- 

सोऽयपित्यभिसंबन्धाद्िकिष्टाश्नयवाचिनाम् । | 

श॒ङ्कादि बर्लङ्गसङ्ट्ये शाल्लारम्भाद् भविष्यतः ॥ २२५ ॥ ` 

मा भृन्मतच्छोपादज्न सामानाधिकरण्यं सोऽयमिव्यभेदसंबन्धाश्र- 
येण तु शुङ्कादिवत् संबन्धेनोपचरितामेदः संबन्धी चृत्तिपदवाच्यः 
संबन्धमान्रेऽपि विधानात् शब्द शक्तिस्वाभाग्यादिति मञ्चादिवन्निमित्ता. ` 

चुविधानपरिहाराथ “विशेषणानामि"ति सूत्रेण सम्बन्धिगतलिङ्कलङ्- 

ख्यासिद्धिः, निमित्ताचु विधाने तु संबन्धस्य द्विनिषप्ठत्वाद् द्विवचनं स्या. 

त् शाखरारम्मात्तु प्रधानभूतान्यपदाथाश्रये व्यक्तिवचने सिध्यतः॥२२५॥ 

येवं कथमिदमुक्तं भाष्ये-“यदि वदिं विभकर्व्योऽभिधीयते ङत्ट्नः ` 
पदाथः कथमभिहितो भवति खद्न्यः सिङ्स्ससङ्ूव्यश्चेति यावदा 
सोऽयमिव्यमिसंबन्धाल् लिङ्स ङ्ष्योपपत्तिरित्याशङ्क्व भाष्यकार. . 



तती यकाण्डे चतुदंशो इत्तिसमुदेशः । ५६१ 

भिग्रायं व्याचष्े- 

प्रेदेन त॒ विवक्षायां सामान्ये चा विवक्षिते । 

सलिङ्गस्य ससङ्ख्यस्य पदाथंस्यागतिभेवेत ॥ २२६ ॥ 

संबन्धिनो व्यतिरेकेण यदा संबन्धस्य बहुव्रीहिणा प्रतिपादन- 
मिषं तद् द्रव्येणासामानाधिकरण्यात् तल्लिङ्खङ्ख्ययोरयो गात् कर 
त्स्नस्य पदाथंस्यागतिरूक्ता सोऽयमिति संबन्धविवल्नायामेव चा नि 
विशेषस्य सामान्यस्य चित्रगोरिदमुचितमिव्यचित्रगुव्यावृत्तिमान्र 
परेऽभिधाने वबदहिरङ्गस्य चेतरादिपदान्तरगम्यस्याश्रयस्य!भावालिङ् 
सङ्ल्यासवंनामनपुंसकेकवचनप्रसङ्ात् कऊर्स्नः पदाथः कथमि 
हितो भवतीव्युक्तम् , अतश्चात्र सोऽयमित्यभि संबन्धे ऽपि कत्स्नपदा- 
थांसिधानाधावाद्विमक्त्य्थामिधानपक्षस्त्याज्यो द्रव्याभिधानपक्च ए- 
वाश्रयितव्यः ॥ २२६ ॥ 

स कथमुपपद्यत इत्याह - 

साधुत्वं न विभक्तयथेपात्रे दत्तस्य दृरयते । 
करर्स्नायेत्तस्सा धुरवमिखथेग्रहणं कृतम् ॥ २२७ ॥ 

युक्तानां शब्दानामन्वाख्यानात् षण्ठ्यथमात्रे द्रव्यादिरहिते 
बत्तस्थेकार्थीभावापन्नस्य बहुवीरेस्समासस्य प्रयोगो यतो न दश्य- 
ते दव्यध्रधानस्येवान्यपदाथंस्यास्मासरतोतेः, अतोऽर्थग्रहणं सक- 

` छा्थंवाचिनः प्रयोगज्ञापनाथ' कृतम् , तदुक्तं भाष्ये--““अन्यपद्. 
` इत्येतावता सिद्धे यदर्थग्रहणं करोति तस्येतत्प्रयो जनं --छृत्स्नः प. 

दार्थो यथा विज्ञायेत सद्रव्यस्सयिङ्स्सखसङ्ख्यश्चेति' सद्रव्य. 
मपि निदेशो द्रव्यमेव प्रधानमभिसंहितं न गुणादयोऽपि; समक. 

ष्चतया द्रञ्यस्येव तात्पयद्रशा गुणाद्ययपरक्तस्य परतोतेः, तच्च पद 

इत्युक्तं सामथ्यांद्विभक्त्यथः सन्निहितः प्रतीयेत शब्दे शब्दस्य वु 

 स्यभावाद् अ्थंाब्दोपादाने तु पदेनार्थो विरेष्यमाणस्सर्वपदाषधि 
को विज्ञायेत यथां द्याधिक्याद्वाक्यार्थोऽतरेवं व्यावत्यंते तथा न्यू 
नत्वाद्विभक्त्यथमा्रमिति लिङ्सङ्ख्यावत्पदाथनभूतं दव्यमेवान्य- 

पदाथं इति पदा्थासिधानपक्च एव ज्यायान् ॥ २२७ ॥ 

७१ 



५६२ सरीके वाक्यपदीये 

तत्र चानुप्रयोगस्समथितः, अच्च प्रश्ले व्यक्तिवचनातिदेशस्य 
नास्त्युपयोग इति तस्थ पक्षान्तरे सप्रयोजनत्वमाद-- 

स।ऽयमित्यमिस्तम्बन्धाद् द्रग्यदरत्तिरथं यद्। । 
सखिङ्ग९१ ससङ्ख्यस्य तदा साधुत्वमुच्यते ॥ २२८ ॥ 

विभक्त्यथप्रधानपक्षे द्रव्यसामान्येन सम्बन्धस्योपचरितासेद- 
स्याभिधानेऽपि विशेषगतलिङ्गसङ्ख्यालिद्यथं यथा गुणव चनेष्विति 
वातिककारेण व्यक्तिवचनातिदेशशस्योपयोग उक्तो न त्वथंपक्चे; अथं 
ग्रहणात्करतस्नद्रव्याभिधाने स्वामाविकत्वालिङ्वचनयोरजरेत्यथेः, अत्र 
त्वयमुपालम्मः-यदि तदि त्स्नः पदार्थो ऽभिधीयते लेङ्खास्साङ्ख्या. 
श्च विधयो न सिध्यन्तीति भाष्य उक्तः ।॥ २२८ ॥ 

` तमेव व्याचष्ठे- 
¢ [ब भ ( *। र 

अन्तभूतविमक्तयथ षटू न श्रयते यथा| 
तथाऽश्रुतिः प्रसज्येत लिङ्गसङ्ख्याऽभिधायिनाम् ॥२२९॥ 

अथग्रहणात्सछलिङ्सङ्ख्यस्य द्रव्यस्य प्राघान्येनाभिधघाने तद्गुण . ̀ 
भूतस्य विभक्त्यथंस्य सम्बन्धस्यान्तभांवास्प्रातिपदिकाथत्वे यथा , 
षष्ठ विभक्तिनं मवति तथा लिङ्क ख्रत्वे भवा छङ्काष्टाबादयः सङ्ख्या 
यामेकत्वादिक्ायां भमवास्साङ्ख्यास्स्वादयस्तेषामप्यश्रतिर्श्रवणमपर. ` 

योगः प्रसञ्येतापद्ेत ॥ २२९ ॥ 

स्वाद्यभावे केवला प्रकृतिः कथं प्रयोगाहेव्याशङ्क्याह-- 

साधम्य॑मञ्ययेन स्याद्भहूवीहेस्तथा सति । 
लिङ्गसङ्ख्यानिपित्तस्य संस्कारस्याप्यवतेनात् ॥ २३० ॥ 

लिङ्खङ्ख्याश्रापितस्य संस्कारस्य टावादिस्वाद्यघ्पत्तिखक्षण- 

स्थाभावादलिङ्गासङ्व्ये र्ययंबहुबोहिपदानामेकयोगक्चेषता स्याह ,. 

य्थैवाव्ययस्य स्त्रीप्रत्ययविभक्तिरदितस्य प्रयोगनियमापवादात् के. ̀  

वलस्य प्रयोगस्खाधुः; एवं बहुबोदहेमवेदित्यथंः ॥ २३० ॥ 1१|| 

चेंजादिना स्ववचनेन पदान्तरेण तर्हिं कथं सामानाधिकरण्य | 



= €. द ९ 
उतोयकाण्डे चतुदश त्तिसमुदेशः । ५६४ 

पिष्यत आह- 

भ्युक्तेन च सम्बन्धाचेत्रादिश्रवणं भवेत् । 
दिना विभक्त्या सम्बन्धो वरैभक्त्या विद्यते विना ॥२३१॥ 

बहुबीदि पदेन द्वव्यसामान्यवाचिना विभक्तिरदहितेनोच्चरितेन चि. 
्रग्वित्यादिना विशेषप्रतिपादकानां चेत्रादीनां तत्समानाभिधेयत्वात् 
तद्वदेव बिभक्तिराहतानां प्रयोगो भवेद् विभक्तिरहिनस्य हि विभक्ति- 
शन्येनेव सह सम्बन्धो न्याय्यो न तु सविभक्तिकेनात्यन्तवेधम्थात् 
तथा चासम्बन्धे द्र्यसामान्यनिष्रद्रव्यविशेषाभिधानं न स्याद् , एव- 
मन्न पदाथाभिघधानपक्चे चोद्यभाष्यं व्या व्यातम् , अत्रव परिहारभाष्यं- 

““लेङकेषु ताबदुक्तं सिद्धं तु खियाः प्रातिपदि कविशेषणत्वात् स्वाथ 
टाबादय, इति, यथाऽन्यत्र खाबादयो द्योतकाः तथा बहूुवीदेरपि भवि. 
ष्यन्तीत्यथः, साङ्ख्येष्वप्युक्तं कमादोनामचुक्ता एकत्वादय इति द्वि 
तीया ऽऽदया भविष्यन्तोत्यादि ।॥ २३१ ॥ 
तदेतद्विव्रणोति- 

अभिधानेऽपि सङ्ख्यायास्सङ्ख्यास्वं न निव्रतेते । 
षष्ट्य्थस्षाभिधाने तु स्याल्ानिपादेकाथता ॥ २३२ ॥ 

बहुव्रीहिपदे रभिदहिताऽपि सङ्ख्या स्वकायं स्वादिलक्चषणं प्रापय. 
व्येव तद्यथा~पको द्वौ बहव इत्यत्र; न ह्यभिदिताऽपि सङ्ख्या स्वरूपं - 

। जहाति, ततश्च कमांदिविशेषणायाः सङ्ख्याया अभिधानाय द्वितीया - 
। ऽऽदपस्तावदुत्पद्यन्ते, प्रथमाऽपि न केव जा प्रकृतिः प्रयोक्तव्येति समय 
| पाकनायोत्पत्स्यते, अव्ययात्तु दुगवचनेनायं प्रयोगनियमो बाधितः, न 
चेवं बहुवीहिपदेभ्यो दुगन्वाख्यातः, तुल्ये समयपरिपाखने द्वितीया ऽऽ- 
द्यः कस्मान्न भवन्तीति चेद् ? न-भअथांभावात् , कर्मादिषु हि द्वितीया. 
ऽऽदयः, तदभावे कथं भवेयुः, तस्मादेकादिशब्देभ्य इवार्थाचुगुण्यात् 
प्रथमेकवचनादीन्येव भविष्यन्ति प्रातिपदिकाथंमाचरे, तदुक्तं -“ अर्थतो. 
व्यवस्थेति" वचनग्रहणाद्रा प्रथमा मविष्यत्युक्ता्थांऽपि, षष्ठ्यथंस्य तु 
सम्बन्धस्य द्रव्ये गुणभूतस्याभिधानेन प्रातिपदिका्थंत्वादमिहितः 
सो ऽर्थोऽन्तभूल इति षष्ठी न भवति, यत्र तु प्राधान्येनोद्भूतः सम्बन्धः 
स विषयः षष्ठ्याः, 
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तदेवं पदाथांभिधानेऽनुप्रयोगानुपपत्तिचोद्यप्रतिसमाधानाय विभ. 
क्त्यथांभिधानपश्ः समाधितः, तच्न च सामानाधिकरण्यं क्रियायोग. 
श्चोपपादितः, किन्त्वथग्रहणात्छृत्स्नाथंचरत्तेः साधुत्वं प्रयोगश्रामाण्या- 
द वस्था पितम् ।। २३२ ॥ 

के चित्पुनमतान्तरमाहुरित्याह-- 

अतुमयोगासद्धय्थं न विभक्तयथकरपनः । 

वस्त्वन्तर मुपक्षिप्रमिति के चितमरचक्षते ॥ २३३ ॥ 

पदाथांमि धानेऽनुप्रयोगाचुपपत्तिरभिहितत्वादित्यस्य प्रतिसखमा 
धानाय विभक्त्यथांभिधानपक्षो नाश्रितः, न वाऽनभिहितत्वात् 
सामान्थाभिधाने हि विशेषानसिधानपित्येवमनुप्रयोगस्योपपादित- 
त्वात् किन्तु दशंनान्तरमेवदं युक्तायुक्तविचारविषयतयोपन्यस्तमि 
व्यन्येषां मतं, तथा ह्यत्रापि सोऽयसित्याभसम्बन्धाद् द्रभ्यस्याभिधा- 
नमिष्यते तथा चानुप्रयोगानुपपत्तिरिति तदवस्थो दाषः, तच्च पुनस्त. 

धैव प्रतिबिध्रेयं न वा ऽनभिदहितत्वादिति, तत्कथं परिहिरान्तरमिदं- 

भवेदिति, के चिदिति वचनादन्नारूचि सूचयति-तथा हि-भाष्ये-अथ 
वेति"समाधानान्त रत्वेन वास्योपश्षेपः, एतच्चाच्च युक्तम्-अन्न हि सर्पः 
श्चात्पदं तंत इति चास्य पश्स्योत्कर्षोऽभिहितः, यद्यपि चज्रापि प- ` 
छ्षे सोऽयमितिखम्बन्धाद् द्रव्याभिधानं तथाऽपि प्रक्रियायामचुप्रयोग- 
सिद्ध्यथं विमक्त्य्थंघ्राघान्यमेव प्रयोगप्रामाण्यात्त् कृत्स्नार्थासिधान. ` 
मथंग्रहणात् सिद्धान्त इति प्रागुक्तमेव ज्यायः, तञ्च च स्वाभाविके लि. 
ङ्ख ङ्ख्ये पक्चान्तरे तु रास््रादिति निर्णतम् ॥ २३३ ॥ च। 
वस्त्वन्तरोपक्चेपद शने पश्चद्वयसङ्लनायाह-- 

सम्बान्धाभिविशिष्टानां सम्बन्धानां निमित्तता । 
सम्बन्धेवां विशिष्टानां तद्तां स्याज्निमित्तता ॥ २३४ ॥ 

वर्ति पदोपादानेः खम्बन्धिभिरवच्छिन्नानां सम्बन्धानां बहुवरीहि- 
भरतरत्तो निमित्तत्वं विभक्यथाभिधानपक्षे बहुवीहिमेदाच्चाज् वहुवचनम् 
एक एव तु सम्बन्धः प्रतिबहुबरीहि प्रतरत्तिनिमित्तं पदार्थाभिधानपक्षे _ 

तु सम्बन्धेरवच्िछन्नानां सम्बन्धिनां बहुतरोदहिप्रवृत्तो निमित्तत्वं बहु- _ ' 
वबनमच्रापि पूच॑वत् ॥ २३४ ॥ ,॥ 
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एतदेवेकयोगक्षेममत्वर्थीयनिदशनेन ज्युत्पादयति - 

के चितरसंयागिनो दण्डा1दरषाणात्सपवाथेनः। 
[+ ह ¢ ^ न 

तद्रति प्रत्ययानाहूबेहुत्रीहिस्तयेवे च ॥ २३५ ॥ 

संथोगाख्येन सम्बन्धेन विरि्ादण्डात् सम्बन्धिनि प्रत्र्तिनिमि 
तात्सछमवायाख्यसम्बन्धापङृताच्च विषाणात्तद्वति संयोगिदण्डस्म्ब. 
न्धिनि समवायिविषाणक्तम्बन्धिनि च प्रव्ययान्मत्वर्थायानिनिरन्म- 

तंब्छक्षणान्वणंयन्ति दण्डी विषागोत्थादौ तथेव तेनेव प्रकारेण 
द्व्यासिधानपश्चावरुम्बिनो बहुबोहिसम्बन्धोपङक्तसम्बन्धिनिमित्त. 
माचक्चते यथा दण्डविषागसम्बन्धपङृतो सम्बन्धिनो मत्वर्थीयः 
निमित्तम् , एवं यथास्वं खम्बन्धोपकृतो वति पदाथंलक्षणः; सम्बन्धी 
बहुव्रीहिसमासस्य पवरत्तिनिमित्तम् अन्यपदाथलक्षणस्तु सम्बन्धी 
वाच्य इति पदार्थासिधानपक्च इत्यथः, पाटाशदण्ड इति संयोगोप. 
कृतः सम्बन्धी निभित्तं, तिग्पविषाण इति समवायोपकृतः ॥ २३५ ॥ 

पक्चान्तरमाद- 
[ किप् [1 [ (र पत ९ छे [३ 

भिन्नं सम्बन्धिभेदेन सम्बन्धमपरे विदुः । 
निपित्तं स विभक्त्यथस्सपासेनाभिधीयते | २३६ ॥ 

व्तिपदाथछक्चणसम्बन्धिविशेषोपङ्तः सम्बन्धो वा यथायथं भि. 
नोऽ मत्वर्थीये निमित्तम् , तथा हि-दण्डो विषागणो्युक्तं सम्बन्धि- 
तः सम्बन्धस्य च सन्निधानाच्छब्दपव्रत्तावविशेषेण द्वयोरपि निपि. 

तत्वमवधायते द्वाभ्यामपि प्रतोताचञुरागजननात् परक्रिधामेदस्तु क: 
इपनाकदलिपतः, एवं बहूबीहिणाऽपि समासेन स विभक्त्यथेः 
== प्रतिपाद्यत इत्युक्तमेव, सम्बन्धमा 

विश्ान्त्यभावादुभयत्र सोऽयमिति सम्बन्धेन तद्रदभि 
नम् ॥ २२३९ ॥ 

तदेवं वहुत्रीदेरन्यपद्ाथंविषयत्वं सम्बन्धस्य यदा निमित्त मा्रत्वं. 
दवच्छिन्नस्तु सम्बन्धी वाच्योऽथंत्रहणसामर््यात् तदा पूर्वः पश्च, 
दा तु सम्बन्ध एव प्रधानमन्यपदा्थंतया स्वेरुपाधिभिः सम्बन्धि. 

णभूतैरवच्छिन्नोऽभिधेयो वाच्यस्तदा द्वितीयः पश्च इति निगम- 
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यितुमाह- 

प्रधानपन्याथंतया मिन्नः स्वैरुपसजनैः । 
निपित्तमभिधयं वा सवेपश्चाद प्यते ॥ २३७ ॥ 

प्रधानमन्यपदा्थंतया सम्बन्धो व्तिपदाथंगुंणभूतेरवचिछन्नः स 
सम्बन्धिनि प्रवतंमानस्य वहुत्रीहे निबन्धनमिति पूवस्य पञ्नर्र निगमनं, 
स एव वा सम्बन्धो वाच्यः, तथा हि-सववश्चादपेक्ष्यत इति सम्ब. 
न्धामिधानपक्चं भाष्येण संवादयति; अत्र हि सवपश्चात्पदं बतत इति 
भाष्य उक्तम् , अभिधाभ्यापारेण षष्ठयन्तस्य पदस्य सम्बन्ध्यवच्छि- ` 
स्नसम्बन्धप्रधानत्वादस्य पश्चस्योत्कषंः प्रतिपादितः ॥ २३७ ॥ 

नयु च चिच्ना गावो यस्येति व्यतिरिच्यमानेन तत्न गुणभूतेन, 
स्वामिना स्वपदार्थंभूता गाच एव विशेष्यमाणाः प्रधानमिति कथं . 
सभ्बन्धविशिष्टस्सम्बन्धी सम्बन्धिविशिष्रो वा सम्बन्धो बहुवोहिवा- 
च्यः स्यादित्याश्ङ्क्याद- | 

स्वामिनि व्यतिरेकश्च वाक्ये यद्यपि दश्यते । 
प्राधान्य एव तस्येषटो बहूत्रीहि विवक्षिते ॥ २३८ ॥ 

वृत्तिवाक्ययोरत्यन्तमेदादथंमेदो ऽविनामावोति वाक्ये ऽन्यपदा. | 

्थस्थोपसजंनत्वेऽपि वृत्तो प्राधान्यं तस्याभिमतम् ॥ २३८ ॥ 

पवं च नेदमचुगुणं वाक्यमिव्याह-- 

गवां विशेषणत्वेन यद् तद्राक् भ्रवतेते | 
+र 
^ ^~ अस्यता इति तत्राथ बहु्वरहिन वियते ॥ ॥ २३९ ॥ ^ 

कस्ये ताश्चित्रगव्य इति जिज्ञासायां चित्रा गावोऽस्येति यदा 
वाक्यं प्रयुज्यते तदोपसजंनत्वे तद्वतो गोस्वामिनो वाक्यादस्माद- 
वगतेन्ृच्यर्थो न प्रदर्शितः स्यात् परिपूणंः ॥ २३९ ॥ 
इदं त्वजुगुणं वाक््यमित्याह-- 

यदा प्रत्यवमरशेस्तु तासां स्वामी गवामिति । 
गोभिस्तदाऽभिप्तम्बन्धो निपित्तखाय कर्पते ॥२४०॥ ` 
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आसां चिच्रगवीणां कः स्वामीति जिज्ञासायां यदा स्वामिविशेष- 
प्रतिपस्यथं चित्रा गाव उपलक्चषणत्वेनाश्रीयन्ते तदा ऽन्यपदार्थस्य धः 
्तिपदाथंर्गोभिरभिसम्बन्धो बहुवीहिसमासस्य निमित्तं जायते, तत- 
अ चिक्र गावो यस्य सोऽयं चिच्रगुरित्येवम्रान्यपदारथप्राघान्ये 
वाकथमुचितमित्यथंः ॥ २६० ॥ 

यदा तदहि सम्बन्धान्निमित्तात्सम्बन्धी खमासवाच्यस्तदा लिङ्ध- 

सङ्ख्या ऽतिदेशस्योपयोगो न वेत्याह- 

अपेक््यमागस्सम्बन्धो रुदित्वस्य निट्रत्तये ¦ 
~ ^~ ^~ [३ ५ 

निपित्तातुविधायित्वात्तद्धमाथः प्रयुज्यते ॥ २४१ ॥ 

सम्बन्धावच्छिन्नस्सम्वन्धी वाच्य इति निमित्तस्य सम्बन्धस्या- 
खविधानमनुभ्रतरत्तिरिति तस्यव सम्बन्धस्य स धर्मो छिङ्सङ्ख्यार. 
हितत्वं यस्य तथाभूतो बहुनत्रीहिवाच्यः प्राप्नोति सम्बन्धो हि निमि- 
त्तमस्तस्वभूतस्स च नाुविधीयते, अत्र निमित्तमिति न वाच्यं. 
यस्मान्निमित्ते ऽनु विधीयमाने रुडिशब्दो बहुबोहिस्स्याद् रूढिष्व- 
वयवाथानुसरणाभावात् चिच्रगुरित्यादौ चावयवार्थोऽनुखियत- 
एव ॥ २४९१ ॥ 

पतदेव निदशंनेन ददयति- 

नाना चित्रा इति यथा निमित्तपनुरुध्यते | 
नानाभूतेऽपि इत्तस्न्वहुव्रीहिस्तथ। भवेत् ॥ २४२ ॥ 

 नानाशब्दोऽसहभएवमात्रव चनोऽग्ययं स यदाऽसहभावं निमित्त 
मुपादाय तद्भति सखच्वरूपे वतते तदाऽपि स्वनिमित्ताचुविधानाद घ. 
भूत एव, एवं बहुव्रीहिरपि स्याद् निमित्तानिमित्तवव्यर्थे निमित्तस 
रूपः प्रत्ययो जायत इति निमित्तिनः स्वरूपस्य शुद्धस्याप्रतिमाखनात् 
स्वकाययोगाभावे निमित्तकायमेव न्याय्यमित्यन्न युक्तिगंमङृता 
नतु टृष्टान्तमात्रादथंसिद्धिः ॥ २४२ ॥ 

तदेवं निमित्ताजुविधाने ऽत्र प्राते व्यक्तिव चनातिदेशस्सफलः, यदा 
तु वर्तिपदार्थमूनाः सम्बन्धिनो निमित्तमन्यपदाथंस्य द्रव्यस्य तदा 
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नार्थो ऽतिदेशेनेव्याह-- 

सम्बन्धिनि रि तु द्रव्यधर्माोनं हीयते । 

लिङ्धाभाव)। हि सङ्गस्य विराोधत्वेन वतेते ॥ २४३ ॥ 

प्रवत्तिनिमित्तं सम्बन्धि वाच्योऽपि सम्बन्धी लिङ्सङ्ख्यासम- 
ल्वययोग्य इत्यत्र पक्षे स्वाभाविके लिङ्सङ्व्ये नार्थोऽतिदेशेन, न द्यत्र 
निमित्ताचुविधानेऽपि द्रव्यधमस्य लिङ्सङ्ख्यायोगित्वस्य हानिः 
निित्तस्यापि लिङ्गसङ्ख्यायोगित्वाद्, यद्यपि चन्यलिङ्सङ्ख्याश्ि- 
त्रा गावश्च सम्बन्धिनो निमित्तभूताः देवदत्तश्चान्यपदार्थो वाच्योऽ 
न्यलिङ्गसङ्ख्यस्तथाऽपि सम्बन्धिना पवय तार्थानामचर प्रत्रत्तिनिमित्ताः 

नां निमित्तरूपातिरोधायकत्वं मेदेन प्रञरत्तिनिपित्तदेतुत्वात् तथा चा 
 तिरस्छृतात्पाऽन्यपद्ाथेः सम्बन्धो प्रतीयमानः स्वलिङुसङ्ख्यायोगाह 
 पवेति नास्ति विशेधः सम्बन्धस्य तु प्रत्रत्तिनिमित्तत्वे स्वशब्दोपादा 
नोऽ्सो स्वरूपाविरोधेन सम्बन्धिनं गमयेत् तथा च केन निमित्तेना 
लिङ्सङ्ख्येन तिरोहितरूपस्सम्बन्धी स्वलि ङ्संख्याकायं' नासा- 
दयति लिङ्काभाषो लिङ्कविरोधी नान्यलिङ्कखता ॥ २५३ ॥ 

तथा हि- 

सङ्यावान् टिङ्गवांश्चार्थोऽभिन्नधमां निमित्ततः । ` 
आसन्न् एषं द्रव्यत्वात्तद्धमन विरुध्यते ॥ ॥ २५४ ॥ 

यदा सम्बन्धी निमित्तं स एव च लिङ्सङ्ख्यावानन्यपदाथंः 
तदा ऽसावभिन्नधमां तुल्यधम, केनाभिन्नधमेत्याह निमित्त मपेक््येव्यथंः 
निमित्तेन तख्यधमेति यावद् योरपि सम्बन्धिनोः स्वरूपत्वात् , , 

 पवं चासन्न एवान्यपदा्थौ निमित्तस्य तुल्यधरममत्वान्निकयो ना 
तिदूरः सरंबन्धनिमित्तपक्चवदु अतश्च निमित्तधमलिङ्कसखङ्ख्याभेदेर 
पदार्थो न विषूध्यते, अतिरोहितात्मा ह्यभिधीयमानः स्वलिङ्स 
ङख्याभ्यां योज्यत इत्यथः 

क्व चित्त विरोधे सति निसित्तधमाचुव्रत्तिभंवव्येव तद्यथा 

क्यः फलानि, खलतिकं वनानोति, इत्थं च उ्यतिरेकेण प्रतीयमानस्य 
निमित्तस्य दयो गतिः तद्धमाजुविधानं हरीतक्यादिषु तदभावो यथं 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो त्तिसमुदेशः । ५६९ 

बहुवीहो स्वरूपावेरोन त्वसेदेन प्रतीयमानस्य निमित्तस्य निमित्तिना 
धर्मोऽजुविधीयत एव, गतमेतत् ॥ २४४ ॥ 

इदं तु वक्तव्यं विभक्त्यथपश्चेऽपि सरो ऽयमिति संबन्धात् सस्व. 
न्धिनिष्ठत्वे कः पदाथांभिधानपक्लाद् मेद इत्यत आह - 

विभक्तयर्थेन चाविष्ट शुद्ध चेति द्विधा स्थितम् । 
द्रव्यं शुद्धस्य यो धमेस्स न स्यादन्यघरभेणः ॥ २४५ ॥ 

षष्ठीलक्चषणविभक्तिवाच्येन सम्बन्धेनापादितामेदं दरव्यं विभ. 
कत्यथाभिधानपक्षे वाच्यम् ; अनन्योपहितं शुद्धं च पदार्थाभिधानपक्षे 
वाच्यमिति प्रकारद्वयेन द्रन्यस्य प्रवतेनात् पक्षमेदः, तन्न च शुद्धस्य 
स्वेनात्मनाभिधीयमानस्य यो धर्मों लिङ्सङ्ख्ये स न भवति सस्व. 
न्धेनाविष्ठस्याख्यायमानस्य पररूपोपरागादिति लि ङ्कसङ्ख्याऽतिदेश्षो- 
ऽर सफलः, पदार्थामिधानपक्चे तु शुद्धस्य दरव्यस्यान्यपदाथंस्य वति. 
पदाथविशिष्टस्याभिधानाद् वर्तिपदाथंलक्षणास्सम्बन्धिनः प्रवर्ति. 
निमित्तमिति द्रभ्यधमंहानिरुक्ता ॥ २४५ ॥ 

एतदेव द्रभ्यस्य प्रकारद्येन वतनं पक्षयो्विमजति- 

द्रव्यमान्स्य निर्देशे म्रदोऽयमविवक्षितः । 
ग्रन्थे पूर्वेतर भेदस्तु द्वितीयेऽनुप्रदरितः ॥ २५६ ॥ 

विभक्त्यथावेशलक्षणो यो विशेषो द्रव्यमात्रस्य शुद्धस्य सम्बन्धा. 

जुपहितस्य निदे रो प्रतिपादने पूवंस्मिन् ग्रन्थे यताचुप्योगाजुपपत्ति- 
श्चोदिता “न वाऽनभिदहितघ्वादि'7व्यादिना च प्रतिसमाहिता भाष्ये, 

तन्न पदाथांसिधानपक्चे नासिधातुमिष्ठः, अथ वा विभक्यर्थोऽभिधी- 
यत इत्यन्न तु द्वितीये भाष्यग्रन्थेऽयं विशेषः सा्चादेवोक्तः, अक्रापि 
विभक्त्यर्थाविष्ठ दरव्यमेवोच्यते अन्यथा द्रव्यानभिधाने सर्वयैवासच्य- 
क्रिवचनं कथमतिदेश्ादपि प्राप्येत प्रधानं तु संबन्धोऽत्र विवक्षितः २४६ 

यद्येवं तेन संवृतस्वरूपत्वाटूव्यस्यामिधानामाव इति कथमिद्- 

७२ 
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मुक्तं सद्रव्यः सलिङ्खः ससड्ख्य इत्यत आह-- 

द्रव्यस्य ग्रहणे चात्र छिङ्गषङ्ख्याविश्ेषणम् । 
द्रव्याभ्रितत्वं हि तयोस्त ऽन्यस्य न सिध्यतः ॥ २४७ ॥ 

यद्यपि लिङ्स ङ्ख्ययोद्रव्यं विशेष्यं तथाऽपि तयोवशेषणमत्र 
द्रव्यग्रहणं बोद्धव्यम् अन्यस्य गुणादेस्ताभ्यामयोगध्रतिपादनष्थ- 
द्रव्याध्ितत्वमेवानयोरिति संबन्धाभिधानेऽपि लिङ्स ङ्ख्यालिद्धथ- 
सद्रव्य इत्युक्तं सम्बन्धो हि षष्ठीवाच्यमुदभूतमनत्र रूपं हित्वा द्रभ्याये- 
देनामिधीयमानः सद्रव्योऽभिहितो भवति न तु द्रव्यस्याञ्न गुण. 
भावादनभिधानम् अर्थन हि सरूपेण प्राधान्यं द्रव्यस्यैव पक्चमेदा्थ- 
त॒ सम्बन्धस्य शाब्द प्राधान्यमाधितम् ॥ २४७ ॥ 

तथा रद्- 

सम्बन्धिभिन्नः सम्बन्धपरिच्छिन्ने प्रत 
~ = क क < 

समासा दरव्यसापनन्य वश्एायान्बुषा | २४८ ॥ 

वतिपदार्थभूतेः संबन्धिभिर्विशेषितो यः सम्बन्धः तेन परिच्छिन्न 
स्वरूपसंबन्धेनावच्छिन्ने सम्बन्धिनि द्रव्यसामान्ये विभक्त्यथाभि- 
धानपश्चे बहु्ोदिवांचकत्वेन वतते सामान्य इनि पदाथंविशेषाणाम- 
नभिहितानामयुप्रयोगोपपत्तिमज्ञापि दशने पश्चान्तरवदाह ॥ २४८ ॥ 

अतश्च विरे्वैः सामानाधिकरण्यात्तदजुपातित्वे फलमाह- 

्रव्यधमोनतिक्रान्तो भदधर्मष्ववस्थितः । 
भविष्णदाश्रयापेष्चे छिङ्गलङ्ख्ये प्रपद्यते ॥ २४९ ॥ 

दरव्यसामान्यच्रत्तित्वाद्योग्यतामात्रात् द्रव्यधम लिङ्सङ्ख्याल- 
च्षणम तिक्रान्तः समासो द्रव्यविशेषे गतश्च रूपामेदादसमर्थ लिङ 
वचनं परलिपत्त मिति विशेषणानामिति शाखसामथ्यात् पदान्तरप्रयो 
गावध्र॒तद्रव्यविश्चेषणाश्रयं गते यथायथं लिङ्गसङ्ख्ये ं 
इत्यवसितविचारो बहुबोहिः ॥ २४९ ॥ 

क्रमप्राक्च नञ्समासे छिङ्खवचनातिदेशं विचारयतु भाष्योपक्षितं- 
न्न ववा = द + 



| 

वतीयकाण्डे चतुदंशा इत्ति समुदः । ५७१ 

पश्चत्रयं समथंयते- 

शाखप्रहृत्तिमेदेऽपि रो किकोऽ्थो न भिद्यते । 
नञ्समासे यतस्तत्र त्रयः पक्षा विचारिताः ॥ २५० ॥ 

एकत्र गुणभ्रघानमावस्यानवस्थानात् कथं पश्चत्रयोपपत्तिः, 
अब्राह्मणार्देहि अन्यपदाथंस्येव श्त्रियादेरवधारणात् तत्प्रधानत्व- 
मेव न्याय्यमिति चोदिते सतीदं समथंनम् ““अथनादेशात् तत्र कष्व- 
थमि''ति वदता स्थितटक्चषणोऽथंः प्रक्रियामेदेऽप्यव्यमिचारी खौकिक 
उक्तः, तथा हि यदाऽन्यपदाथंः प्रधानं तदा व्यक्तिवचनमुत्तरपदम् 
अविद्यमाना ब्राह्यणव्यक्तिराश्रयभूता ऽस्मिन् क्चत्चिये श्चज्नियज्ाताविति 
यदा तु पवपदार्थो नञर्थो निव्र्तिरूपः प्रधानं तस्यासतः क्रियायोगा- 
भावाह् तदा निषेधस्य ध्रसङ्पबकत्वादु त्तरपदाथंसद्र शमेव प्रतीयते 
एवमुत्तरपदाथप्राघान्ये ऽपि ब्राह्यण्येनावसितः क्चत्रियादिरेवावगम्यत- 
इति नास्ति भेदः, स्थितखक्षणस्याथस्यापोद्धारपद्ाथस्त्वन्वाख्याना- 
ङ्मिति धक्रियायां स भिथते, तथा च किम्प्रधानोऽयं समास उत्तर. 
पदाथप्रघानः पवपदाथप्रघानोऽन्यपदाथप्रधानो वति पक्चत्रयसुप 
न्यस्य भाष्ये यरिमम्पक्चे शास््रप्रक्रिया न विद्ुप्यते तमवस्थापयितुं- 
विचासे न विरूध्यते ॥ २५० ॥ 

यद्यपि चापोद्धारपदाथः प्रतिपाद कशब्दनिष्ठः तथाऽपि-- न 

_ ज्ञब्दान्तरेऽपि चेकत्वमाश्रित्येद विचारणा । 
- , अब्राह्मणादिषु नञः प्रयोगो न हि वियते ॥ २५१॥ 

न ब्राह्मणो ऽत्राह्मण इत्यादि परिकस्ितावयवविभागयतिपादित-. 
शब्दनिष्ठं पूवपदोत्तरपद गताथविभारःपरि कल्पनया ऽन्वाख्येयस्थित- 
छश्चणाथंशब्दानुशाखनं क्रियते काघवाथं तथा दि-प्रक्रियायामपि वा- 
क्याद् वृत्तेः शब्दान्यत्वे ऽपि वाक्येन सहामेदं परिकल्प्य परीश्चा विधो. 
यते तथा चाब्राह्य गादिषु सखमसेषु यद्यपि नञ्नाम न कश्चिद् दूश्यते, 
तथाऽपि वाक्ये नञः प्रयोगो द्रटस्तदभेदेन व्युत्पादनं, सवं- 
एव हि वृत्तेः संसृछाथांया विशेषणविशेष्यादिभेदोऽथानां वाक्यायेद- 

समाश्रयः ; वाक्याथंस्य वृत्तो सम्प्रत्ययात् ततश्च निचृत्तिलश्चणस्य 



५७२ सरीके ब।क्यपदयि 

समभ्प्रत्ययाद्त्राह्मणा दिष्वकाररूपमिदं नञ्सम्बन्धीति निश्चीयते, अधि. 
कापनायादिषु त्वकाररूपमेवाुवतते न नञः, परमा्थंतस्स्वन्राह्य. 
णादिनिरस्तावयवविभागो सुण्डिषूञ्यादि वदिति, 

ब्राह्मणार्था यथा नारित कश्चिद्राह्यणकम्बक- 

इत्यादिना निर्णीतमेव ॥ २५१ ॥ 

एवं पश्चज्रयवि चारोपपर्तिमुक्त्वा कीद्रगर्थो वाक्ये नञ्ञो द्रश्यते 
यस्य तदभेदेन चत्तो व्युत्पा्यमानायामनुगम इत्याह-- 

.- भाक्समासात्पदायान। विष्टतिर्बोत्यते नजा । 
~. स्वभावता निहत्तानां रूपामेदादलक्षिता ॥ २५२ ॥ 

वाक्ये नञ्प्रयोगे निच्रत्तिरवसीयते सा च न स्वतन्त्रा निर्वि्तेष. 
णस्यामावस्याप्रतीतेरिति पदाथनिष्ठाऽसो तत्न सन्पदार्थो नञ्पदधयो. 
गमात्राह् निवतयितु नोत्सहते शब्दान्तरभ्रयोगेऽपि च पदानां वा- 
च्यस्य न्यूनताऽतिरकयोरनुपपत्तिः तस्मात्स्वभावेनव निच्त्तानां नञ् 
द्योतको निचरत्तेः, निचत्तास्तदि कथं शब्देनोच्यन्त इति चेद् ? न~वस्त्व 
थः शब्दाथः उपचारसत्ताऽऽघ्रयस्तु मावाभावसाधारणव्रतीतिप्रति. 
भासी शब्दवाच्य इति व्यपदेशे पद्ाथानामन्यासत्तिरोपचारिकीति ` 

छृतनिणयः, तथा च भावाभावक्लाधारण्यात् प्रयागस्यानमिव्यक्ता ` 
निब्रत्तिनिजा विद्योतत इति परपदाथनिष्ठस्याथस्यावेदनाद्योतकत्व 
मुच्यते ॥ २५२ ॥ 

यद्येवं नञस्त्र पदाथं एच नास्ति यः प्रधानं स्थात् सति वा 
तस्मिन्नभावात्मना तेन विशेष्यमाण उत्तरपदाथः स्वभावत्प्रच्युतः 
कथमसच्वात् प्राधान्यं प्रतिपद्येत ; असति च वति पदाथयोरभिसंबन्धे 
वदवच््छिन्नान्यपदाथाभिधानमपि न कल्पेतेति कथं पक्षत्नरयोपपत्तिः ? 
अथोत्तरपदाथंगता क्रिया प्रतिषिध्यते तदा समास पव नास्तीत्याह 

५ ब्राह्मणादिस्थय। वाक्येष्वाख्य(तपद्वास्यया । 
क्रियया यस्य सम्बन्धो हत्तिस्तस्य न विद्यते ॥ २५२ ॥ 

क्रिया प्रतिषिध्वमाना पदान्तरोपादाना वा स्यादु वृत्तिपदवाच्या 



तती यकाण्डे चतुदेशो टत्तिसगदेश्चः । ५७२ 

वा? प्रथमे कल्पे ब्राह्मणो न भुङक्ते वराह्मणो नाधीत इति तिङन्तपद. 
प्रतिपाद्यतया त्राणह्यादिस मवायिन्या यस्य नञः क्रियया योगः तस्यो, 
ततरपदेनासामथ्यात् समासो नास्ति क्रियया हि नञोऽत्र सम्बन्धो. 
न ब्राह्मणादिभिरत्तरपदेः ततश्च समासस्येवात्राभावाद् गुणध्रधान भा. 
वविकल्पो वतिपदार्थानां निरालम्बनः पदार्थाल्ममूतया त्वस्तिक्रि- 
यया नञो योगे समासो भवत्येव तदानीं ह्यत्तरपदार्थनेव सामथ्यं 
ब्राह्मणो नास्तीति, अव्यभिचारा हि सत्ता पदार्थस्याप्रयुज्यमानेऽपि 
क्रियापदे प्रतीयत इति सामथ्यंलभ्यायास्तस्या निषेधे निचृत्तिपदा- 
थकैरेवोत्तरपदेरूपात्तेऽथं द्योतकस्य नञः प्रयोगात् सिद्धान्तयिष्यते 
समासः ॥ २५२ ॥ 

नन्वनेन न्यायेनोत्तरपदस्वीकृतया ऽन्ययाऽपि क्रियया नजस्ता- 
मथ्यं भवतु समास इत्यत आह- 

पाचकादिपदस्था चेन्नज। सम्बध्यते क्रिय; । 
तत्र सत्ताऽतुपादानाच्रिपक्षा नोपपद्यते ॥ २५४५ ॥ 

उत्तरपदेन पाचकादिना या गुणभावेन पच्यादिक्रियोपात्ता सा 
यदि नजा द्यो्तङन वाक्य इव युज्यते तद् स्वाथांवच्छिन्नाया वाच्य. 
स्वेन नजा सत्ताया अपरिग्रदात् पञ्चज्रयं न घरते ; दोत्यार्थनोत्तर पदे. 
नेव सम्बम्धादुत्तरपदाथभ्राघान्यमेवेकं भवह, न दहि नञः स्वतन्त्रः 
कञ्चित्पदा्थां यः प्रधानं गुण इति बा निरूप्यते द्योतकत्वाद् द्योत्यार्थ- 

, तथा च यच्च दयात्येन क्रियाखक्षणेनाथेनास्ति सम्बन्धः तज्ञ 
समासो न पाचकतोऽपाचकः इत्यादिः अत्र हि गुणभूतोत्तरपदेन क्रिया. 
इभिधीयत इति नञ। निषेध्यतया तस्यास्सम्बन्धः, ब्राह्मणादेस्तृत्तरप- 
दस्य गुणभूताऽपि क्रिया न वाच्येति तेन नजस्सम्बन्धामावात् पूर्वो. 
कवक्चत्रयाचुपपत्तिः तस्माद् द्योतकत्वं नजोऽनुपपन्नम् पश्षामेदा- 
चपपत्तिप्रसङ्ादिति चृत्तिविषये वाचकत्वमभ्युपगमनीयं तथा 

चाखत्तावचनत्वान्नजो निव्त्तपदाथकेरुत्तर पदे्ह्यणादिभिरमिखम्च- 
न्धात् पश्चत्रयमुषपद्यते, असखत्तासामान्यव चनो हि नञ् तद्विरेषव चने. 

न् यथाविवक्षं पूर्वोत्तर पदान्यपदंथप्रधानेतरभावसमाश्च- 
येण चृत्तिमापद्यते ॥ २५४ ॥ 



५७४ सटीक वाक्यपदीये 

ययेवं-- 

सत्तयेवाभिसम्बन्धो यदि सर्वत्र करप्यते | 
असान्निति समासेऽस्मिन् सत्ताऽन्या परिकरप्यताप | 

स्वंपदार्थानां सत्तायोगस्याग्यभिचारात् खत्तयेव पदार्थात्मभूत- 
यान क्रियान्तरेण व्यभिचारिणा थदि नञो योगः कट्प्यते तदा स. 
ज्नित्यज्नापि नजः समासे सत्ताया उत्तरपदनिबन्धनायाः सम्बन्धिस- 
त्ाऽन्तरं नजा प्रत्याय्यमानं कल्पनीयम।पतति, न चेवं सन्तासेदः 
तीयते एकस्या एवाच्र निषिध्यमानायाः सत्ताया अवगमात् ॥ २५५ ॥ 
अत्रेवापरं दोषमाद्- 

कत्याऽन्ते च तुमुननन्ते च नञ्घ्षमासेन दश्यते । 
विङषणविज्ञष्यत्वं नज! सत्ताऽभिधायिना ॥ २५६ ॥ 

अङृत्वा अकत्तमित्य्राख्यातेनेव कत्वसुजादिसम्बन्धयोग्यतया 
साध्यस्येवाथस्य प्रधानत्वेनाख्यायमानस्यासन्नित्येवमथंन नजा करो 
तेरभिसम्बन्धो ऽवच्छेद्या च्छेद क नावो नोपपद्यते न हि सत्तां निषेध- 
ता नजा करोतेः सम्बन्धो युञ्यते प्रतिषेध्येनेव प्रतिषेधस्य सम्बन्धा 
त् करोतेश्च सत्ताऽऽत्मकत्वाभावान्नत्र प्रतिषेध्यत्वं भवेदिति कथम- 
भिसखम्बन्धः तस्माद सत्तावाचित्वे नज उभयन्राप्यन्न नोपपत्तिरिति 
निषेधमान्नवचनोऽच्र नञ् ; तथा चासन्नित्यत्र उत्तग्पदार्थभूतां खत्तां- 
निषेधतीति न द्वितीयथसन्तपरिकट्पनाऽऽपतति, अङृत्वेत्यादो तुकरो- 
तिमेव निषेधतीति सम्बन्धोपपत्तिः किन्त्वब्राह्यणादावयुपपत्तिः बराह्य- 
णाथंस्य सतो निषेद्धुमशक्षयत्वादु ; अन्नापि सन्नथः करोत्यथश्च भावा- 
त्मकः कथं निषेद् घु शाक्यते एवं तर्हिं स्वभावतो निच्रत्तस्याथंस्य चयो- 
तका नञ् वाक्य इव वृत्तौ प्रयुज्यते, तत्रापि द्यी गतिः क्रियाथोगम. 
न्तरेण पदाथंस्य केवटस्यानुपपत्तेः विशिष्टक्रिया ऽऽश्रयो बाऽर्थात्मा 
स्वमावतो निचत्तो द्योत्यतां क्रियाखामान्याश्रयो वा ? पूवं कल्पे 
सामथ्यभावाद् घत्तिनांस्ति सति वा सामथ्यं पश्चज्रयाचुपपत्तिरिः 
त्युक्तं, द्वितीयपक्षे सक्ाठक्षणस्य क्रियासामान्यस्य नञ्योत्यस्य सा" 
मन्यवा चिनेवोत्त रपदेन संबन्धे ऽनवस्थोक्ता विरोषवाचिना त्वसं बन्ध 
इति दयोतकत्वमन्न नोपपश्यते, योतकत्वे हि योत्याथंनिष्ठत्वात् सत्यपि 



तृतीयकाण्डे चतुदंशो त्ति समपुदेश्चः | ५७५ 

संबन्धे उत्तरपदाथंधराधान्यमेवेकं स्यात् तस्माद्वाचकत्वमभ्युपियं,- 
तथा च नञः स्वतन्त्रोऽथं इति यथायोगं तस्य गुणप्रधानभावोप- 
पत्तो विचारः, न पक्षत्रये तन्न सत्तावचनो निति ॥ २.७ ॥ 

यथा द्वितीया सत्ता नापतति यथा चाछृत्वेत्यादौ संबन्धो युज्यते 
तथोपपादयति-- 

८ ̂ क्रियायास्साधनाधारसामान्ये नजञ्न्यव स्थितः | 
¬. ततो तिशिष्ठेराषारेयुज्यते ब्राह्मणादिमिः | २५८ ॥ 

सामान्याभिधानेऽपि नञजोऽसत्तावचनत्वेन प्रस्तावात् सत्ताटक्च- 
णाऽ क्रिया तथा ह्यभावात्भको नजोऽर्थो भावस्य सत्ताया निषेध. 

रूपः तस्यास्साधनमकमकत्वात् कतृंराक्तिः, निराश्रयायाः साधनभा- 
वाजुपपत्तेः सामथ्यंलभ्यस्तदाधार आश्रयोऽनाश्चरितविशेषस्सामान्यम. 
स्तोत्येवंरूपोऽत्र निदि ठः तन्न वाचकत्वेन नञ् व्यवस्थितः प्रवृत्तः कि- 
विद्यमानो ऽर्थोऽस्तीत्येवंरूपो नजो वाच्यो नेति ब्रुमः, कथं तर्हि क्रि. 
यायाः साधनाधारसामान्ये नञ् व्यवस्थित इत्युच्यते ? स्वा्थममा- 
वात्मकं त्र निवेशयतीव्येवमेतदुच्यते, ततश्चाभःवोपरक्तमरित क्रिया 
साधनाधारसामान्यं वृत्तिविषये नञ्वाच्यमिति नास्तीत्येवंरूपो- 
नञोऽथंः.) तत्र कि नास्तीति विशेषाकाद्का तदु त्तरपदेः प्ते, तथा 
| ततस्लामान्यावस्थानाद्धेतो्विंलक्चणेस्सत्ता विरोषसाधनाधारवच- 
नर्ाह्मएादिश्ब्देससंबध्यते नञिति तदथंयोः सामान्यविशेषभावेन 
विशोषणविशेष्यभावोपपत्तिः, सामान्यरूपं द्यविदयमानं विशिष्टैरवि- 
द्यमानेयुंञ्यते गोत्वं शाबलेयादिभिरिव, तत्र ब्राह्मणस्य सस्वमिति 
यदा कामचाराद्विशेषणविशेष्ययोविंवक्षा तदा पूवंपदार्थप्तधानता, 
अखन् ब्राह्मण इति तु सामानाधिक्रररये स्वपदाथविश्रान्तावुत्तरपदा- 
धानता, असद्राह्यण्यमस्येव्येवमन्यपदाथंगामित्वे वतिंपदाशयोरन्य 

पदाथ प्राघान्यो पपक्तिः एवं विशेषे सामान्यस्याग्यभिचारात् पाचका 
रो पच्यादिक्रिथाविशेषानजुगतसत्ता ऽऽत्पकक्रियासामान्याश्रयपश्चमेनो. 
पत्तिः, एवं करोतिना सत्ताऽऽत्मनेव युञ्यते न विशेषरूपेणेति विषे 

मेव समवायिनीं नञजर्थाऽसत्तामान्यनिषेधयोग्यतया ऽङत्वाऽ- 

मित्यादावास्कन्दति असन्नित्यज्ञापि प्ररूरणाद्विशेषनिवेशिनोमेव 



५७६ सठीकं वाक्यपदीये 

सत्तामसत्ता सामान्यं निषेध्यतयाऽवलम्बते । 
रवस्य प्रयोजनाभावेनाप्रतिपाद्यत्वाह् ब्राह्मणादिरेव हि कञ्चित्स 

न्निषेद्धम्रापादीयते न सन्त्राह्मण इति प्रकश्णात्त विशेषावसाये रा 
ह्यणादिपदप्रयोगानादरः तथा च ब्राह्मण।!दिरिवाच्राप्यथ इति सामा 
न्यविशेषयोः प्रयोगोऽस्ति नेराङक्ष्याचुपपत्तेरिति सत्ताऽन्तरपरिक 
द्पनादोषानवसरः, सञ्च चा्नोत्तरपदा सद्र शप्रतिपत्तिः, अन्यत्रा 
ध्यारोपितस्य हि स्वतो निचत्तस्य निषेधः सुवचः ॥ २५८ ॥ 

तदित्थं वाचकत्वमभ्युपगभ्य सवेमुपपद्यते द्योतकस्य तहिं वाक्ये 
नञो वृत्तौ वाचकत्वं कथमुपपद्यत इति चेदाह- 

टतौ यथा गताद्ययथेमुषादाय निरादयः । 
युज्यन्ते साधनाधारनेज्समासेऽपि स क्रमः ॥ २५९ ॥ 

निष्कौशाम्बिः अतिखट्वः प्रपर्ण इन्यादिच्त्तिपदरेषु पूर्वैपद्भूता 
निर्तिप्रभ् नयोऽसत्ववचना अपि वाक्ये दष्टाः सच्वभूताथांभिधा- 
यिनः, तथा हि-गतक्तान्तादिससाघनक्रियावचनाः कोशाम्ब्यादिभिर 
पादानादिसाघनशक्त्याधारेद्रव्यः संबध्यन्ते यदि चासखस्ववचना एव 
स्युस्तदा तैः सत्वव चनः संबन्धो न स्यादिति तदन्यथाऽनुपपस्या 
निष्क्रमणादिक्रियोपसजने साधनशराक््याधारे द्रष्ये वत्तिरेवानुमीयते 

वाक्यपरिदरष्र एव च तच्च चृत्तिरभिधानशक्तिनियमादिति नातिप्रस ङ्क 
यदाह वाक्यकारः-^“तद् गतेति येनाथन निरादेरभवति कोशाम्ब्या- 
दिना सामथ्यं तदन्यथा ऽचुपपच्या तस्यव प्रतीतेरिव्यथंः॥ २५९ ॥ 

एवं यथा ऽत चत्तो पूवपद पदान्तरसंभिन्नाथनथा वाक्वपरिदर्ं विः 

शोषमन्तर्मावयति तथेवान्राह्यणादाविति साम्ये, अत्रापि ह्यत्तरपदाथ, 

सम्बन्धान्यथाऽनुपपच्या नजोऽस॑त्सामान्यवाचकत्वं परिकल्प्यत इ 

वाचकत्वोपायः सैवाचुपूर्वा एवमप्यसत्छामान्यासिधायित्वे कथं 

पक्तत्रयोपपत्तिः पूर्वोत्तरपदाथंयोगुंणप्रधानभावानियमे सति हि अयः 

पश्चा उपपयेरन् स तु कथमच्नानियम इत्याह - 

तत्रास्ति नजो वृ्तब्राह्मणक्षत्रेय।दिभिः। 

विकलेषण वि्चष्यत्वं करप्यत कुञ्जखनज्जवत् ॥ २६० ॥ 
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ततीयकाण्डे चतुदंशो त्ति समुहेशः । ५७७ 

दयोश्पि खञ्जकुःञजराब्ययोगुंणनिमित्तत्वाद्धिरोषणविरशेष्यभाकवं प्र- 
त्यनियम उक्तो भाष्ये खज्ञकु>्जः कुञ्जखञ्ज इति, एवमसत्सलामान्ये नजो. 
वाचकत्वेन वतं नात् तद्धिशेषवचनेर्राह्मणादिभियंथाङ्चि विशेषणवि- 
शेष्यत्वं गुणप्रभानमावः पययेण घटते ॥ २६० ॥ 

तथा चाब्राह्मणोऽश्रजिय इत्यादौ कि सिद्धमित्याह- 
~ र र. 

(~ कामचार च सत्येबपसतः स्यालखधानता । 

गुणल्रमितरेषां च तेषां वा स्यात्पधानता ॥ २६१ ॥ 

सिद्धं त॒ विशेषणविशेष्ययोयंथेष्टत्वादिति खञ्जकञजादिवदनियमे 
यदा सत्सामान्यं नजथंः प्राधान्येन विशेष्यतया विवक्ष्यते तदा पूर्व॑प- 
 दाथं्रधानता ; इतरेषामुत्तर पदार्थानां ब्राह्मणादीनां गुणत्वविवक्ोयां- 
सत्यां, यदा तु तेषामुत्तरपदाथानां प्राधान्यं विवश्ष्यते तदोत्तरपद्ा. 

प्रधानो नञ्समासः, अत एव च पूवंपदोत्तरपदयोरभि सम्बन्धे ऽर्था. 
न्तरविषये विवध्ितेऽन्यपदाथंप्राघान्यमप्युक्तं भवति वाक्ये तु निषे. 
ध्यनिष्ठतया निषेधस्यावगतेनं स्वतन्त्रो नञ्पदाथं इत्यवाचकत्वाददयो 
 त॒कत्वम् , अतश्च गुणप्रघानभावे विवश्लानियमामिएवात्तज्च पश्चच्रयाचु 
। , अत एव चादिवदिङ्खताऽसङ्ख्यत्वमव्ययधर्मो नजथं 
स्य वाक्येन तु चत्तो सच्वभूतार्थाभिधायित्वात् ॥ २६१ ॥ (2 

इत्थं पश्चत्रयोपपत्तो समधथितायां प्रथमं माष्य उपक्षि्तमुचरपदा. 
प्राधान्यं परीच्यम् , तथा हि विरोधादसन् कथं ब्राह्मणादि विशेष्ये 

तेत्यत आह- 

©  -प्राघान्यनाभिताः पूवं श्रुतेः सापान्यद्नत्तयः। 

“~ विश्लेष एव प्रक्रान्ता ब्राह्मणक्षत्रियादयः ॥ २६२ ॥ 

सतो निषेद् धुम शक्यत्वान्नि उत्तिविशिष्र एव विशिष्टेऽथे ब्राह्यणा. 
शब्दा वाचकत्वेना्ोपक्रम एव प्रत्रत्ताः, यदा तु तेषां भावरूपेऽ 

यथं श्तेश्शाब्दस्य रूपम दर शमेव तदाऽस स्वाथंरूपा निचत्तिर्वोँध्यते 
जा, नञ्पदभयोगे हि स विशेषः प्रकाशत इति विरोधाभावात् कल्पते 

# ७२ 
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५७८ सरीके वाक्यपदीये 

१८५ ६ ४ । 
विशेषणविशेष्यभावः; प्राधान्येनाश्रुत इत्युत्तरपद्ाथंग्राधान्यपक्मवः 

रम्बते ॥ २६२ ॥ । 

तदेव निदशनेन ्युत्पादयति- 

यथा गोर दिभिस्तष।पमवच्छेदा विधीयते । 

असताऽप्यनमिन्यक्तं तादात्म्य व्यज्यत तथा ॥२६३॥ 

गौरः शुक्तः कृष्णो ब्राह्मण इत्यादौ यथा गौरादिभिविंशेषणेंरव. 
च्छिद्यन्ते सामान्यश्रुता ब्राह्मणादयस्तथा सद्विशेषवचनाः श्चुतिसारू 
प्यादनक्गतविशेषा नञा विशेष्यन्ते ॥ २६२ ॥ । 

नु गोरादयो विद्यमानाथंगत्मेव विशेषमादधाना युक्तं यद्विशे- ¦ 
षणानि स्युः, नजा तृत्तरपदार्थान्मूलकेन कथं विशेषणविशेष्यभावः, 
नञ्प्रयोगे हि उत्तरपदार्थोँऽसन्निस्यबधायंते ! तथा चासस्वादुत्तरप 
दाथंस्याप्रयोग एव ब्राह्मणादि्ञब्दानां प्राप्नोतीव्याशङ्क्याह- 
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यथा सत्ताऽभिधानाय सन्नः परिकरप्यते । 
तथा सत्ताऽभिधानाय निरूपाख्याऽपि कर्ष्यते 

इह पदादुचरिताद्भावाभावसाधारणो ऽथः प्रतोयते, न चासौ त. 
थाविधो बांदहयः, तस्य भानेकनिष्रत्वात् सख एव चेच्छब्देख्च्यते तदां 
तस्य सत्ताऽव्यमिचारात् तां प्रत्याकाङक्चाऽनु पपत्तेः सन्त्राह्यण इति 
नावकल्पेत विशेषणविरेष्यभावः, अवकल्पते च, तस्मादुपचारस 
रूपोऽथं; पदवाच्यत्वेन कल्प्यते, सामन्येन भावाभावसंबन्धश्चष 
इत्यसन् ब्राह्मण इत्यन्नापि परिकद्पिताथेनिष्रत्वेन नञ्प्रयोगो न विड 
ध्यते, बुद्धिरस्य बहिस्तदसच्वमनपेक्ष्याकारं निरूपयन्ती विरोध्य 
विराधिविरोषणस्षमन्वयक्चमं तं पदार्थीकरोतीति प्रागेव निर्णीतम् 
तज यथा नीखोत्पलमितिवुद्धया भागमेद कल्पनया सामान्यात्मना वस्त 
निरूपितं नीखावशेषणेन संबध्यते तथा भावाभावसाधारण्येन 

गरहीतस्य निच्त्तिविंशेषणं युज्यते, न द्युत्परुं नाम किञ्चित्सा 
जगत्यस्ति वस्तु यन खसंबन्धाद्विशेषमाश्रयेत, एकमेव हि तदहि 
भागं नीलोत्पलमिति वबुहध्येव भागमेदोपपत्तिः, एवमिहाप्यन्राह्मणं 



ठतीयकाण्डे चतुदशो इत्तिसमुदेशः । ५७९ 

इति निर्विषयस्य प्रतिबेधस्य प्रव्त्तेस्सत्ता निपेध्यत्वेनोपचयंते, 
बुद्धिस्थायाश्च सत्ताया बाह्यस्वेनारोपा द्राद्यसत्ताविषयः प्रतिषेधो ऽव - 
तिष्ठते तेनेतदचोदयं बुद्धिप्रतिभासस्थापि स्वेनात्मना सता कथं नि- 
षेध इति ॥ २६७ ॥ 

एवं निचृत्तपदाथंकस्यापि ब्राह्यणशब्दस्य प्रयोग उपपादिते त 
व्सद्रशाधिकरणप्रतिपत्िं नञ्समासे ऽपि प्रतिपाद यितुमाह- 

षज्नियादो पदं कृत्वा बुद्धिस्सत्तान्तराश्रया । 
जात्या भिन्नां ततस्सत्तां परसक्तापपकषेति ॥ २६५ ॥ 

ब्राह्मणसत्ताविषया वुद्धियंदा कुतश्चिद्धान्तिकारणातक्षत्रिये घ्रः 
बतंते तद् ब्राह्मणशब्द स्त्र प्रयुज्यते, सोऽयं मिथ्।ऽध्यवसायो यदा 
तच्वज्ञानोन्निवतंते तदा नञः प्रयोग इत्ययं विषयो नज्समासस्य, 
अब्राह्मणोऽयं क्षत्रिय इति क्षत्नियसामानाधिकरण्यात्तदवगतिः, एवं च 
गुणप्रयोगादुपज्ञाता सम्यग्बुद्धि््ह्यणत्वेकाथंसमवायिनीं सत्तां क्ष 
ज्रिये ब्राह्मणश्ञब्दप्रयोगात्प्रसक्ताम पकषंति ततो निवारयति, नायं 
ब्राह्मणो मिथ्या त्वेवमवसितस्तत्सद्रशो ब्राह्यणोऽयमिति सद्रशः श्चि 
यादिरेव समासराथंस्तम्पद्यते, न लोष्टादिसमारोपनिबन्धनस्य सादर. 
शयादेरभावात् , तथा चोक्तं -“नजिवयुक्तमन्यसद्रशाधिकरणे तथा 
ह्यथंगतिरि "ति ॥ २६५॥ 

इद कथं नञ्समासः; अभाव इति, न दयन्नोत्तरपदाथंसद्रशाथंसं- 
प्रत्ययः; अपि तु तन्निषेधः प्रतीयते, भावस्योत्तरपदाथंस्य तस्य चा- 
सखतः कयं भावशब्द विषयतेत्यत आ॑ह-- 

अभाव इति भावस्य प्रातिषेषे विवाक्षिते । 

सोपाख्यत्वमनाभ्रिस्य प्रतिषेधो न कर्पते ॥ २६६ ॥ 

` श्रिषेघविषयग्रकटुप्टय्थमन्रापि बुद्धा निरूपितमाकारान्तरमघ- 
छस्ब्य भावशब्दप्रयोगात्तस्य श्रुतिसामान्यादसदिषयता $नवगमात्त- 
दवगमाय नञ्ध्रयोग उपपद्यते, निरूपाख्ये हि व्यामोहाद्धाववच्वस- 
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मारोपे तच्वाध्यवसायान्नञ्प्योग इत्यथः, पवं वेतद्-अथ वा सवं 
इमे शब्दा गुणसमुदाये बतंन्त इति दशंनमुपक्लिक्षमन्न ॥ २६६ ॥ 
तद वरम्बनेनाप्याह-- 

` अनेकषमवचनेः शब्दै स्सहुनमिधायिभिः । 
एकदेरेषु वतेते तुर्यर्ूपास्स्वथ्र।वतः ॥ २६७ ॥ 

जातिगुणक्रियालक्चषणो धर्मोऽत्र गुणशब्देन विवक्ष्यत इति धमंप- 
देनाह समुदायस्येव शब्दाश्प्रतीतेः स एव शब्दार्थो न्याय्यः, ततश्च- 

“तपः श्रतं च योनिश्चेव्येतद्राह्यणकोरकम्'” 
इत्युक्त, यस्य परिप्रूणां धमजाव्यादयः श्रुतादयश्च स मुख्यो त्रा 

ह्मणः, तदभिधायी ब्राह्मणशब्दो रूढः, तेन तुल्यश्च तिरवयवे वतते, 
समुदायेषु हि वृत्ताः शाब्दा अवयवेष्वपि वतन्ते तद्यथा तैकं भुक्त. 
घतं भुक्तमिप्युक्तं, यद्यपि च सङ्घामिधाय्येकदे शाश्रयो ब्राह्मणशब्द ध. 
योग इति तस्येकदेशासिधायी चाथंमेदात् स्वभावतोऽत्यन्तसिन्न एव 
शब्दस्तथाऽपि श्रतिसलाम्याद्वाग्दशना मेदं नावगच्छन्तीत्यमेदमा. ` 
श्रित्य समुदायाचयवच्र्तित्वं कथ्यते, तथा च ब्राह्मणजातिरहिते ्चत्निये 
विद्याविनयलक्ल्णेकदे शाश्रयो ब्राह्मणशब्द प्रयोग इति तस्यैकदेशाभरनत्र- 
तिता श्रतिसारूप्यादनवगता नञ्प्रयोगादवधायंते 

^“तपःश्रताभ्यां यो हीनो जातिन्राह्यण एव सः" 
इति वा ब्राह्मण उच्यतेयो गुणहीनो जातिमात्रेण तु ब्राह्मणः, 

इत्थं ताज गुगससुदायविषयत्वात् पूर्वोत्तरपदयोः सामानाधिकरण्य. । 
मुपपद्यते, अन्न हि नजा यस्यव गुणस्य स्वामाविकी निन्रच्विः सेव ¦ 
द्योत्यत इत्यवश्चिष्टानां गुणानामर्थात् सद्ध'वो ऽवगम्यते, तत्र पूर्वमु- , 
पचारखत्ता ५ऽश्रयेणोक्तम् , इदानीं त॒ पारमा्थिकस्यंव कस्य चिद्धमे 
स्य नजा निवत्तनेऽपि परिशिष्टमाजाकलापे समुदायाध्यासेन शब्द्प्र 
वर्तनं निर्षिषयेत्येतदाख्यायते, उभयोरपि च तयोरवयवयोः समुदा 
यात्मनाऽध्या सात्तस्यंव निषेधस्त्नव च शब्द् पवृत्तिरिति नेदं चोद्यम्- 
उत्तरपदाथांनुपाद्ानांश्चनिषेधात् कथमुत्तरपदेन समन्वय इति ॥२६७॥ 

वथा हि-- 
यथेकदेश्चकर णाछत इत्यभिधीयत । | 

अङ्ृतश्रेति स द्ातस्स. एवाब्राह्मणे क्रमः ॥ २६८ ॥ 

४, 

3 _ 
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पकदेशस्य निष्पत्तेस्तदपरस्य चेकदेद्ास्यानिष्पत्तेः कृताकृतस्स- 
ङधघातो ऽभिधीयते  अवयवाहमकत्वात्समुदायस्यावयवधर्मापचारो न 
विरुध्यते ॥ २६८ ॥ 

एवं गुणसमुदायस्येकदेशप्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यामब्राह्यणशब्दवाच्यं- 
तत्न दोषमाह- 

^.“ ब्राह्मणोऽब्राह्मणस्तस्पादुपन्यासालरसज्यते । 
अदत वा कृतासङ्गादातरेक्षि्ठं कृताछरतात् ॥ २६९ ॥ 

एकदेशं खङ्घातात्मनाऽवक्लाय ब्रह्मणोऽयमिति कथ्यते एकदेशा- 

न्तरस्यासचवात् , पुनः स एवात्राद्यण इति प्राप्नोतोति विरोधाप््तिः 

यदिवा स "थैवाङृते समुदाये समथंसाधनसन्निधेनिंवृत्तिसं भावनया 
कृतशब्दो यथा प्रयुज्यते तद्वरक्षत्नियादौ ब्राह्मणसमानधमंदशन।द् 
ब्राह्यणशब्दवाच्यमान्नाकलखापं परत्यस्य ब्राह्मणत्वसंमावनया ब्राह्मणः 

शब्दश्रयोगे सति यदा नञा मुख्य।थंता निवतते न गोणाथतेद्रशी 
प्रकाश्यत इति तद् कृताकृतशब्देन तस्यो ऽयं न्त पास इति द्वितीया 
श्रेन चोद्यं निवारितम् ॥ २६९ ॥ 

3 एकदेशे च ब्राह्मणशब्दो मुख्य इति सादरश्याद् मुद्यभ्रान्तिस्स्या- 
त् , तापमपाकतु नजञप्रयुञ्यमानो भवति विशेषणमित्याह -- 

अघ्रुख्यसम्भवे तत्र मुख्यस्य विनिद्टत्तय । 

शाद्रान्वाख्यानस्तपये नञ् प्रयुक्तो वित्ोषतः ॥ २७० ॥ 

। एवामुख्ये ऽथ ब्राह्मणश्षब्दः प्रयुक्तोऽनधिगतविवश्षिताथं. 
ब्राह्मणशब्दस्य खोकिकस्याखरणडस्यान्वाख्यानाथंमेवं विभागे 
स्रतार्थसिद्यर्थमुपपद्यते नञप्रयोग इत्यथः ॥ २७० ॥ 

अन्नोत्तरपदाथप्राघान्ये भाष्ये चोदितम्-अब्राह्यणभानयेत्युक्तं 
ह्यणमा्नस्यानयनं प्राप्नोतीति तत्कथं यावता राजपुरुषादिवत् 
पदार्थोपहितविशेषस्योत्तरपदाथंस्य प्रतीतिरित्या शङ्क्य भाष्यका- 
मश्रायं व्याचष्ठे 

+^ 

पदाथानुपधातेन दश्यते च विक्षेपम् । 



राजपुरुषादौ राजाद्यथंः पुरुषाद्यथंस्यानुच्छेदेन विशेषोपसंहारौ. 
युक्तं विशेषणम् , इह तु नजथं उत्तरपदार्थोच्छेदकः कथं विशेषणं स्याद् 
अनथंक एवान्न नञ् तथा च ब्राह्मणमात्रस्यानयनं स्यादिति भाष्य- 
कारामिध्राय इत्यथः, 

अथ न सवंथोत्तरपदाथंनिचृत्तिरत्रापि त॒- 
क 9 

। + & [ स 
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अथ जातिमतोऽथस्य कविद्धर्भो निवर्तितः ॥ २७१ ॥ 

नञेति शेषः, गुणसमुदाये जातेः प्रचृत्तिरे तुत्वात् तद्वतः समुदाय- 
स्य प्रदेशमा्रस्य निचत्तिनजा द्योत्यते तदपरस्य तु प्रदेशस्य स्थि. 
तिरति भवति विशेषावसायः ॥ २७१ ॥ 

यदयेवं-- 

अवश्यं ब्राह्मणे कथिक चिद्धमा न विद्ते । 4 
विशेषावचनात्तन्न नजः श्रतिर नरथक ॥ २७२ ॥ । 

न हि सर्वो ब्राह्मणः परिपूणंगुणो लभ्यत इति ब्राह्मणशब्दः प्रदेश- 
वृत्तिरेव स्व॑ः, पूणंगुणेऽपि जातिमात्रसंस्यशन प्रवर्तः तथा च नज्प्र- , 
योगे ऽपीत्यनथंको नञ् ॥ २७२ ॥ 

किश्चास्मिन्पक्चे- 
~ ~ 0. ® (~ 

अविरिष्टस्य पयायो नज्विश्जिषटुः प्रसज्यते । 
अन्वाख्यानाद्धि साधुत्वमेवंभूते प्रतीयते ॥ २७३ ॥ 

य एवार्थो ब्राह्मणशब्दस्य निचरत्तेकदेशस्स पएषाबाद्यणशब्दस्येति ` 

नञ्खमासवचनेन भ्रज्ञापितसाधु मावो ऽबादणशब्दो ब्राह्णशब्दस्य प- । 
यायः प्राप्नोति ॥ २७३ ॥ ॥ 

पतत्खमाघत्त- 

© = ~ ० 
पदाथानुपधातेन यद्यप्यत्र विश्चेषणम् । # 
उपचारसतोऽयेस्य साऽवस्था यो्यते नज। ॥ २७४ ॥ 
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पकदेशोऽप्यञत्र न मुख्यो ब्राह्मणज्ञातीय इति बुद्धा तमुपचयं त- 
चछब्दप्रयोगः, तथा चास्य सोपचरितलक्षणावस्था नजा प्रकाश्यत. 
इति पदार्थाजुपघातेने वेदमपि विशेषणं युज्यत इत्यर्थः ॥ २७४ ॥ 

तथादहि- 

विक्षेष्येषु यथाभूतः पदायेस्स मवस्थितः । 
तथाभूते तथाभावो गम्यते मेदहेतुभिः ॥ २७५ ॥ 

राज्पुरुषनीरोत्पलादावपि यथाऽवस्थितविशेष्यपदार्थंनिषठो विशे- 
षणाथं इति मेदटेतभिर्विशेषणेयंथायथमर्थो ऽवगम्यते, एवमिहापि 
ब्राह्मणपदार्थो बुदधपोपचरितरूप इत्येवं नज्पद प्रयोगादवगम्यत इति 
युक्तं विशेषणम् ; तदुक्तं भाष्ये-अथेह राजपुरुषमानयेत्युक्ते पुरूषमा- 
चस्यानयनं कस्मान्न भवति अस्त्यत्रविशेषणं राजाऽत्र विशेषणं प्रयु- 
ज्यते तेन राजविशिष्टस्यानयनं भवति इहापि तहि नञ्विशेषकं प्र- 
युज्यते तेन नञ्विशिष्टस्यानयनं भविष्यतीति, अत्र चोदितं-कः पुन 
रसो तज्नोक्तं निवृत्तपदाथंक इति ॥ २७५ ॥ 

+ तदाल्षिपति- 

® ० [३ (ध) [च उ 

५ निषटत्तऽवयवस्तस्मिन्पदायं वतेते कथम् । 
नानिमित्ता हि शब्दस्य प्रबृत्निरुपपद्यते ॥ २७६ ॥ 

बुद्धिपरिगरृहीताकारोऽपि शब्दः प्रवतंमानो बाद्यगतं बीजमवल- 
म्बत पव, तथा च दश्यविकर्प्ययोरेकत्वाध्यवसायाद्राह्यमेव शः 
ब्दा्थं मन्यन्त इति क्षन्नियादौ ब्राह्यणादेरेकदेशवाचित्वाद वय वशब्द्- 
स्य कथमसति निमित्ते प्रवत्तिः येन साऽवस्था नञा योत्यत इत्यु 
ख्यते ॥ २७६ ॥ 

अय स्वाभाविकी निच्रत्तिरिति प्षन्रियेऽपि बाह्यणशब्दः तदा- 

आराच्छब्दवदेकस्य विरुद्धेऽथं खमभावतः । 

वाञ्दस्य इत्तिथयस्ति नजः श्रुतिरनर्थिका ॥ २७७ ॥ 
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यथा दुरान्तिकाथंवृत्तिराराच्छब्दस्तथा व्राह्मणक्षज्नियचत्तिः स्व. 
भावतो बाह्यणश्चव्दो रूढ इत्यवगमे विनाऽपि नञ्प्रयोगं प्रकरणादिव- 
रात्क्चज्नियावगतिन्रादह्यणशब्दाविष्यतीति च्छि नजा कृत्यं येन नजञ्स- ` 

मासोऽन्वारव्यायते न हयावश्यमनेकार्थानां पदान्तरप्रयोगाभिव्यङ्ग्य. 
विशेषकत्वमुपरन्धम् , तदुक्तं भाष्ये-यदि स्वाभाविकी निचरृत्तिः कि- 
नज्प्रयुज्यमानः करोतीति, अतोऽनन्तरमुक्तम्-अथ वाचनिकी तद्व. 
तव्यं नञ्प्रयुञ्यमानः पदाथ निवतंयतीति ॥ २७७ ॥ 

एतद्वथाचष्े- 
क 

अथ स्वभादो बचनादन्वाख्येयत्वपहंति । 
तदराच्यथप्रसिद्धत्वान्नजा ऽर्थो विनिवस्येते ॥२७८॥ 

स्वभावोऽपि दुरवधारणत्वान्नञ् इत्यनेन यदि शब्देन ज्ञाप्यते तदे. 
दमपि वचनेनान्वाख्येयम् , नञ्प्रयोगे पदानां प्रसिद्धो ऽर्थो विनिवतंत. 
इति, अथास्थायं स्वभावः प्रयोगपारम्पर्यावसेयस्तदा सर्वस्येवं स्ववि. ` 
षये व्यापारे शब्दान्तरानपेश्षणादुत्तरपदेनापि निच्रच्यविधाने नञ् . 
नापेक्षितव्य इत्यथः, अतोऽनन्तरं कीटप्रति कीलवद्वाचनिको निचत्तिः ` 
यदेवं नजो माहात्म्यं न जातु चिद्राजानो हस्त्यश्वं विभ्रयुरिति दुष. 

यित्वा स्वाभाविक्छी निवृत्तिः किद्धान्लिता, तच्च च नञ्निमित्ता तूष- . 
रन्धि; तद्यथा समन्धकारे द्रव्याणां प्रदीपनिनित्तं दशंनमि- 

त्युक्तम् ॥ २७८ ॥ > 

तद्वधाचष्े- 

यद्यप्युभयरत्तित्व प्राधान्यं तु प्रतीयते । 
प्रस्थानं गम्यते शुद्धे तदर्थो हि न तिष्ठतो ॥ २७२ ॥ 

गतिनिचृतच्तिवचनस्तिठतिः प्रसिद्ध इत्यन्तरेण प्रराब्दभुपस्रगंः ध्र 
स्थानार्थोऽपि तमर्थमवगमयितुमपर्याप्तो यथा; एवं क्षन्निययचनोऽपि 
ब्ाह्यणक्ाब्दो नञमन्तरेण तदथनिश्चयाधायीव्य्थंः, न हि परशब्दस्य | 
प्रस्थानमर्थः, तिष्ठतेनिर्थकस्वप्रस ङ्गादित्यसौ तिष्ठत्यर्थः, प्रशब्दस्तु | 
द्योतकः, णवमच्नापि विज्ञेयम् ॥ २७९ ॥ 



तती यकाण्डे चतुदंशो हाक्तेसमुदेशः । ५८५ 

नु च यदि क्षत्रिये मुख्यो ब्राह्मणार्थो नास्ति तदा किमथं स- 
न्दिग्धार्थो ब्राह्मण शाब्दः तच्र वाचको ऽभ्युपगम्यते तस्य चायममुख्यो- 
ऽर्थो नञ्प्रयोगादवधायंत इति, यदि पुनरयं निच्रत्तपदाथंकः किमर्थं 
ब्राह्मणशब्दः प्रयुज्यत इत्युक्तं भाष्ये, 

तदाह- 

किमथंमतथाभूते सति मुख्याथसम्भवे । 
भेदे ब्राह्मणशब्दस्य त्तिरभ्युपभम्यते ॥ २८० ॥ 

व्याख्यातार्थो ऽयं शोकः, ॥ २८० ॥ 

अन्न परिहारभाष्यम् , एवं यथा विज्ञायेत अस्य पदार्थो निवत्त- 

इति यक्ते खन्देहस्स्यात् कस्य पदार्थो निवत्त इति तत्रासन्देहाथ- 

ब्राह्मणदाब्दः प्रथुज्यत इति, 

पतद्याचष्े- 

अयं पदाथं एतस्मिनक्षत्रियादो न वियते । 
इति तद्रचनदशब्दः प्रत्ययाय प्रयुञ्यते ॥ २८१ ॥ 

अयमथंः-अज्ञानाद् दुरुपदेशाद्वा केन चिद् ब्राह्मणा ": क्षजियोऽ- 
 ध्यवसितः स एवं बोध्यते नायं ब्राह्मणो ऽब्राह्मणो ऽयमिति; क्ष्निय इति 

तूक्ते ब्राह्मणाथंस्य तजर निषेधो न कृतः स्यादिति विवक्षितोऽर्थो न 
प्रतीयेत तस्माद् बुद्ध्या तच ब्राह्मणा `माध्रिव्य नजो विषयग्रक्लृप्तौ 
तद थंनिचृत्तिरिति युक्तम् ॥ २८१॥ 

बोद्धश्च शब्दार्थः समारोपितरूपः खवंत्र युज्यत एवेत्याह -- 

बुद्धेविंषयतां प्रापे शब्दादर्थे प्रतीयते । 
~ © ^ ^ न 3 

परहत्तिवा निटत्तिवां श्रर्या ह्यर्थोऽनुषञ्यत ॥ २८२ ॥ 

इह यः शब्दाथंः प्रतोयते सवंवयवहाराङ्ः बहिस्सदसच्वमनपे. 
श्येलि शब्दाद्थाः प्रतीयन्त इत्यादिना पृं निर्णीतं, तथा 

७४ 



५८६ सरीके वाक्यपदीये 

च भावाभावसाधारणशब्देः स्वा्थंस्समुद्िव्यत इति, तत्र प. 
दाथं ऽनबरस्थिते यथायोगं भावरूपमभावरूपं वा विरोषणमवक्ट्पत- 
एव, तच्नात्तरपदाथंप्रधाने नञ्समासे नञिवयुक्तमन्यसद्रशाधिकरणे 
तथा यथं इ्युक्तत्वादतरेव ब्राह्मणशब्दस्य श्रान्त्या प्रयोगः तन्नैव तद्- 
थनिषेधे तदधिकरणसम्पत्ययो न स्वं्रेत्यति्रखङ्ाभावार्थं' सन्देहा - 
द् दुरुपदेशाच् ब्राह्मणशब्दो बतत इत्यादि भाष्यम् ॥२८२॥ 

तद्याचण- 

अपसरम्यगुषदेशाद्रा निमित्तार्संश्चयस्य ब्रा । 

ध ज्दप्ररत्तिनं त्वस्ति छोष्टादिषु विपर्षयात् ॥ २८३ ॥ 

दुरु पदेशाक्षत्रिये ब्राह्मण शब्दधरच्त्तिः पिङ्लकेशादेरूपदिष्टस्य 
विषयविवेकानवधारणात् कस्य चिद्धञति सन्देहनिमिक्तं गणस्सन्दे- 
ह शब्दे नात्रोक्तः, तथा हि साट श्यलक्षणार्संश्यनिमित्तात् तत्न शब्द- 
प्रतृत्तिरिव्यत्यन्तचिसदरेषु रोष्रादिषु ब्राह्मणशब्दस्य प्रच॒च्यभावाद- 
ब्राह्मणशब्दादुत्तरपदाथंसदरश एव क्षत्नियोऽवगस्यते न लोष्टादि, 
भ्रान्तिनिवारणाय हि नञः प्रयोगः, भ्रान्तिश्च सति निमित्ते; निर्बी- 

जश्रान्त्ययोगादिति सद्रश एव तस्य विषयः, अत एव च नञा ब्राह्म 

णाथ मुख्ये श्चन्निये निवारिते तदधिकरणभूतः क्ष्नियो ऽवस्थित एवे- 
ति प्रतिपद्यतेऽसौ. क्रियासु साधनभावमन्रोद्यणमानयेत्यादो, प्रतिषे. 
धमान्नोपक्चयत्वे तु नञ्समासस्याजासाधनः समासाथः स्यादितिन 
समारोपितरूपगप्रतिषेधमान्ेऽस्य उथापारः समारोपस्य च प्रतिपत्तणां- 
विप्यासितदशनानां नियमाभाव इत्यसव्यपि साटूश्ये कुतश्चिद् भ्रा 
न्तिकारणात् स्वं प्रसिद्धे नञ्खमासे समारोपोऽचगन्तव्यः उपच- 
रितोत्तरपदार्थप्रतिषेधेन द्यत्तरपदाथंप्रधातो नञ्समास इत्यप्राणिना- 
मस्जीविषयादयोपधघादचित्तवत्कतुं कादिति प्रथोगदशंनात् समारोप. 
निमित्तानुसर्णेनोत्तरपदराथ सद्र शप्रतिपत्तिर्िज्ञेया, इदं खल्वपि भूय~ | 
उत्तरपदाथंप्राघान्ये सङ्ग्रहोतं भवति किमनेकमिति माष्यम् ॥२८३॥ || 
तच्याचष्टे-- 

अनेकस्मादस इति प्राधान्येन हि सिध्यति; 
न्स क) 

सापेक्षत्वं भरधानानामव युक्तं सवतासवध। ॥२८२॥ 



उती पकण्डं चतुदशो इत्ति समुदे9; । ५८७ 

एकशब्दाथस्याच्र प्रधानत्वे तदाश्रयमेकस ङ्ख्यत्वाद्ंकव चनमनु 
पस्रजनत्वात् सवनामसंज्ञाकाय' स्मायादि च मवति, यदि तु पृष 
पदाथस्यान्यपदाथंस्य वा प्राधान्यं स्यात् तदं काथस्योपसजनत्वात् 
संज्ञोपसजंनप्रतिषेध इति सर्वनामसंज्ञा न स्यात् तथा अस इस्यत्र 
अन्तगंणकायं त्यदादीनाम इत्येवमादि, तदर्थस्य प्राधान्ये सिध्यति 
गणपाठो हि सा्वाथ्येन प्राधान्येन विशेष्यत इत्युक्तं पाठात्पयु. 
दासः पठितानां संज्ञाकरणं सर्वांद्यानन्तयंकार्याथंमिति तथा त्वत. 
ल्भ्यां नञ्समासः पूवंविप्रतिषिद्धं त्वतलोः स्वरसिद्यथंमिव्यस्य पः 
रिहाराथं, यदुक्तं भाष्ये नान्न त्वतरौ प्राप्नुतः किकारणमसाम- 
थ्यादित्ि, तदुत्तरपदा्थप्राधरान्ये युज्यते, तथा हि--अत्राह्मणत्वमि. 
त्यस्य निरस्तावयवविभागस्य लोकिकस्य शाब्द स्यान्वाख्यानाय यदा 
विभागः क्रियते तदा नजथंस्य प्रतिषेधस्य भावस्य चापोद्धतस्य 
ब्राह्मणादन्यस्य भाच इति यदा युगवद्धिवक्षा तदा परत्वान्नित्यत्वा 
्वतलो स्यातां, तयोः कृतयो; पुनः प्रस द्ुविज्ञानान्नञ्समासे समा- 
सस्वर, स्य।त् सति रिष्त्वाद्व्ययपुवपद् प्रकृतिस्वर; प्रत्ययस्वरश्च. 
ष्यत इति पूवविप्रतिषेधेनात्र नञ्खमासे चोदिते परिहारोऽयम् , भा- 
ष्येऽपि एते नातरेत्यादि ब्राह्यणादन्यस्य भाव इति प्रतिषेधमपेश्ल- 
बाणो ब्राह्मणा्थंस्तद्धितेनेकार्थीभावमनुभवितं पृवंमसम्थं इति 
प्रथममन्न नञ्समासः क्रियते; 

नु च मावा्थमपेश्चमाणोऽपि ब्राह्मणाय सापेक्ष एवेति न. 
ञ्छमासोऽपि न स्याद् नेतद्स्ति प्रधानम् इदानीं सापेक्मिति भवति 
वृत्तिः तद्धिते तु भ्रङृत्यथस्योपसजनस्य सापेक्षत्वं, तदेतत्कथमुपप. 
द्यते यदय॒त्तरपदा्थंभ्रघानो नञ्खमासः, पूवंपदार्थान्यपदाथंप्राधान्ये तु 
भावप्रत्यययोरेकयोगक्चेमो नञ्सखमासस्स्याद् उभयत्रापि गुणस्य सा 
पेश्चत्वादिति परिहारभाष्यं नोपपयेतेव्युत्तरपदाथप्रधानताया उत्कषः, 

नु च निव्यश्ञाब्ददर्शंने विभञ्यान्वाख्याननयेऽपि वाह ऊडिति 
लिङ्ाद्यगपत्सन्निघानेऽपि; अन्तर क्गबहिर ङ्यारन्तरङ्कं बखवदिति न 
ङ्सम्बरधरममाजराश्रयो नञ्समास एव पूवं मवति, सत्यमेतद् भावाथ 
त्वपेकश्वमाणो ब्राह्मण उडह्भूतव्यतिरेको नजा सम्बध्यत इति प्रधान 
मज सापेश्चमित्येतदेव युक्तं पूवविप्रतिषेधघवचनं तु ज्ञापकमुक्तम् › अ- 
तोऽन्योन्यामावध्रत्ययो नञ्समाखात् प्राग्भवति तथा च तच्रोत्तर- 



५८८ सर्के वाक्यपदीये 

पदवृद्धिनंञस्वरश्च भवति, अततोऽनन्तरं भाष्यं किमन्न सङ्ग्रही तमेक- 
वचनमिति ॥२८४॥ 

तद्याचष्टे- 

एकस्य च प्रधानत्वात्तद्रिकषणसन्निधो । 

भरधानधर्मा्चाद्रत्तिरतो न वचनान्तरम् ॥२८५॥ 

एकाथंस्य प्रधानत्वात्तन्निषेधेनानेक इत्यञ्च बहुष्वपि प्रतिपाधयेषु 
प्रधानाथानुयाय्येकवचनमेव भवति न तु बहुवचनमिध्यथंः ॥२८५॥ 

न॒ च च्यादयोऽत्रेक शब्दवाच्याः समारोपिततैकत्वा ईति नञा 
तत्रेका्थंप्रतिषेधे तदाधारस्य द्यादैः सभ्प्रत्ययात् तद्धतमेव कचनं. 

न्याय्यमित्याशङ्क्वाह-- 

पधानमन्न भदययव।देकार्थाऽपि कृता नञ्। । 

हित्वा स्वधमान्वतेन्ते ब्यादयोऽप्येकतां गताः ॥२८६॥ 
© त 

नडिवशिष्ो ऽनेक इत्यन्नेका्थंः प्रधानं विशेष्यत्वादिति ५८ ३ 
रितरूपाः परितव्यक्तस्वभावधमा च्यादयो निमितत्तसरूपतामापन्ना निमि 

त्ताजुविधानादेकत्वेनेव प्रतीयन्त इत्येकवचनमेव न्यायथम् ॥२८६॥ 

विर्द्धेषु दित्वादिषु कथम्रेकत्वयोग इति चेदाह- 

ब्राह्मगत्वं यथाऽऽपन्ना नन्युक्ताः क्षत्रियादयः) 

दिवादिषु तथेकलं नञ्योग।दुपचयेते ॥२८ ५॥ 

नञ् प्रयोगाद् ब्राह्मणशब्द) य थ.ब्राह्मण इत्यत्र रः ॥| 
धायंते तथाऽनेक इन्यत्रापि च्यादितत्तिरेकशब्दः प्रतोयते ह्य त्तरपदा- 
थसदरशोऽथंः तत्र चाध्यारोपितो दुरूपदेशादिना निित्तनोत्तरप 
दाथं इति स्षवज्न समानम् ॥२८७॥ 



तृतीयकाण्डे चतुदेश्षो इत्तिसपुदेशः। ५८९ 

तथादहि- 

7 कि ५ कना ष 

~“ एकत्वयोगमासञ्य समे; प्रतिषिध्यते । 
श्यादिभ्यस्तेषु तच्छब्दो वतेते ब्राह्मणादिवत् ॥२८८॥ 

भ्र^न्त्या द्यादावेकत्वमारोपितं नजा निवायंते न त्वेकशब्दः तथा 
हि भ्रान्तिनिवारणं विवक्षितेन प्रतीयेतेति क्षन्नियादो ब्राह्मणादि. 
शब्दवदेकशब्दो ऽज प्रयोगाहः, असति द्येकशाञ्दे च्यादिष्वेकत्वारो. 
पाभावात् कि बाधितुं नञ्प्रयुज्यते, तस्मान्नजो विषयप्रक्टृप्त्यथंमे- 
कराब्दः प्रयुज्यमानः प्रधानाथं इति स्वध्मानुवतंते ॥२८८॥ 

वृत्तिवाक्ययोरविशेषेणेत्याह-- 

आविष्टसङ्ख्यो वाक्पेऽसो यथा ब्यादौं प्रयुज्यते | 
दत्तौ तस्य भधानत्वात्सा सङ्ख्या न निवतेते ॥२८९॥ 

एकं चेन्न नित्किनो नेकं व्याद्य इति यथा वाक्ये सङ्ख्यान्तरेऽपि 
एकशब्दोऽपरित्यक्तस्वसङ्ख्य एव प्रयुज्यते तथा समासेऽपि तद् 
श्ञस्य प्रधानस्वादनेक इत्यत्र स्वसङ्ख्यापरित्यागो नास्ति ॥ २८९ ॥ 

ज्नत्परिव्यागे तु विवक्चिता्थाप्रतीतिरिच्याद- 

प्रतिषेध्या यथाभूतस्तथाभूतोऽनुषञ्यते । 
¢ ~ ^~ 

ते 

वचनान्तरयोगे हि न सोऽथ प्रतिषिध्यते ॥२९०॥ 

श्रतिषेधविषयध्रक्लषप्त्यथमसद्थमप्युत्तरपद्ं प्रयुज्यत इति 
यादूश्ोऽध्यस्तः प्रतिषेध्यस्तादूशाथाभिधानाय उत्तरपदमुषादी- 

यतेः ब्यादौ चैकत्वं प्रतिषेध्यमित्युत्तर पद स्येकवचने सत्ययं विवक्षितः 
प्रतिषेधो ऽवगम्यते द्िकवचनायुपाद्ाने स्वेकत्वं प्रतिषेभ्यमानं न प्रती. 
येत॒तस्माद्विवक्षितार्थोपयिकव चनमेव न्याय्यम् ॥२९०॥ 

कथं पुनरेकस्य प्रतिषेधे वहूनां सम्प्रत्यय इति भाष्यमेकत्वनि. 
वृत्तिमात्रं प्रसखञ्यप्रतिषेधरूपमभिप्रेत्य धच्रत्तं पयुदासाश्रयेण सम. 
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थंयते- 

अशुक इति कृष्णादियंथाऽथेस्सम्मतीयते। 
सङ्ख्यान्तरं तथाऽनेक इत्यत्राप्याभिधी यते ॥२९१॥ 

पयुदासे तु शुङ्खनिवरच्छा नीखादयो विशेषेणाशुक्कश्चब्दाद्यथा प्रती. 
यन्ते तथा द्यादयोऽप्येकसङूख्यानिनव्रच्या विशेषेणानेकपदादवगम्य 
न्ते, एतदेव समथयितं भाष्यं प्रक्लञ्यायं क्रियां गुणं वा ततः पश्चा 
ज्निवृत्ति करोति तदयथा-आसय भोजय शाययानेकमिति ॥ २९१ ॥ 

तद्याचष्रे-- 

क्रियापरसङ्गात्सर्वेषु कमेस्वङ्गीकृतेषु च । 
एकस्मिन्प्रतिपिद्धऽपि प्राप्तमन्यलमतषीयते ॥२९२॥ 

क्रियाप्रदमथसामथ्यात् साधनान्याक्षिपत्यविशेषेण र 
त्युक्ते कमंसामान्यमवगम्यते तत्र विधिपूवंकत्वान्निवरत्तेः क्रियासा- 
मथ्ाक्षित्तनानासङ्ख्याश्रयकमग्रसङगे सत्येकप्रतिषेधादभ्रतिषिद्धस्य 

. सङ्ख्यान्तरयोगिन एव साधनत्वमववुध्यते ॥ २९२ ॥ ८ 

एतच्च कस्मिन्पन्षे कथ्यत इत्याह- ८ 

क्रियाश्रुतिश् यक्रान्तं प्रसज्यप्रतिषधने। 
४ = [# ७ ४ 

पयुदास तु नियतं सङ्ख्ययान्तरप्ुच्यते ॥२९२॥ 

प्रसज्यप्रतिषेधे प्रतिषेधोपश्षयत्वाच्छब्दस्य क्रियासरामथ्यात् 
प्रतिषिद्धवजं साधनोपादानम् पयुदास तु शब्दादेव अनेकमित्य- { 

स्मादुत्तरपदाथं सद्र शनियतस(धनोपादानमिच्युक्तमेव ॥२९३॥ 

आसय शायय भोजयेति प्रयोज्यप्रयोजकप्रेषोपादानेन विरुद्धः 
क्रियानिदेशस्थोपादाने भाष्यकारस्याभिध्रायं व्याचष्टे-- 

धास्रथंः कर्मेविषयो व्यपादिष्टः स्वपाधनेः। 
अययोत्सवोणे कमणि भागाक्िप्यावतिष्ठते ॥२९४॥ 



तृर्तायकाण्ड चतुदेशो दत्तिसपरदेश्च ५९१ 

सकमंको धात्वथं आसनादिमेदभिन्नः पृं यद् निर्दिष्टः प्रयोज्य 
प्रयोजकादिः स्वसाधनावच्छिन्नो वरुद्धक्रियास्वभावस्तद् 1 तस्या. 
विरुद्धानेकस्वभावस्येकेन साधनेन साध्यस्वायोगात् पूर्वमेवा- 
नेकं साधनसुपात्तमित्येकनिषेधेन तस्यव सम्प्रत्ययः अनन्तरं भाष्यं 
यद्यपि तावदजेतच्छक्यते वक्तं यत्र क्रियागुणौ प्रसज्येते यच्च 
तु खरं न प्रसज्येते तत्र कथमनेकरितषएटतीति तत्र परिहारः; भवत्ये. 
वंजाती य केष्वप्येकस्य प्रतिषेधे बहनां सम्प्रत्यय इति, अत्र चोद. 
भाष्ये प्रसज्यप्रतिषेधे निषेधमात्रोपश्नयाद् द्यादीनामप्रतिपत्तिः स्या 
दित्यथः पयुंदासे समानजातोयस्य सङ्ख्यान्तरस्यैकत्वस मारोपा- 
स्पदत्वात्सिद्धः संप्रत्यय इति परिहारासिप्रायः ॥२०४॥ 

पतद्याचष्ठे- 

निङ्गातसाधनाधारे यत्राख्यति प्रयुञ्यते । 

अनेक इति पश्चाच्च तिष्टुतीत्यनुषञ्यते ।|२९५॥ 

साध्यत्वात्तच सिद्धेन क्रिया द्रव्येण रक्ष्यते । 

9 प्रागवाङ्गोङृते द्रव्यमतः पूर्वण भिद्यते ॥९९६॥ 

| यः कुतश्िद्धेतोरेकतयाऽवध्रतःखाधनश्क्त्यधिकरणभूतो द्रव्या. 
प्रा आख्याते तद्धाच्यायां क्रियायां पुनरयथाथंताऽवसायादनेक इति 

च्च तिष्ठतीत्यनुषज्यते प्रतिषिध्य पश्चात्कियापदं तिष्ठतीति प्रयु 
ते तच्च प्रागवध्रुतस्य शक्तिमतो द्रव्यस्य पराथभुपादीयमानत्वात् 

दात्मानुरूपां खाध्यमाक्चिपति क्रियां न क्रियासामथ्येनाक्षिप्यते द्र 
धमिति पूरवस्मादस्य मेदः, अत्रापि च प्रज्ञातसाधनविषयोपनिपाता- 

प्रतिषेधस्य प्रतिषिद्धपरिहारेण प्रतीयते साधन, तदेवमश्रतेऽचि 
क्रियापदेनेकनिपेध्रमाच्र एव बाकयं पयवस्यति क्रियाकाङ्कुणादिति 
1प्येकनिषेधे सङ्ख्यान्तरस्य सखाधनत्वमवगम्यतव यत्रापि 

कक्रियोपदेशे नास्ति तात्पयः तत्रापि यावत्घरङ्ख्यान्तरं प्रतीयत- 
बति द्रशन्तितं भाष्ये तद्यथानन एकं प्रियं न न पकं सुष्व 

॥ २२.५.-२९.६ ॥ 
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तद्याचष्टे-- 

सङ्ख्य॑व प्रतिषेधेन सङ्ख्थान्तरमपेक्षते । 
व।क्येऽपि तेन नेकस्वमात्रपच निवत्य॑ते ॥३९७। 

नन पकं त्रियेन न एकं सुखमिति पतद्राक्यमावाघे चेत्यत्र 
द्विवचने शत्रोस्खुखेन प्रियेण च प्रयोक्तरावाधः, अन्न च क्रियापदस्या- 
श्रवणात् सखुखप्रियप्रतिषेधमात्रव्यापारेऽपि वाक्ये सङ्ख्यान्तराध्या. 
लतानि खुखानि प्रियाणि च प्रतीयन्ते, एकं शोन सुखम् अपितु 
बहूनि, एवं परियाणि, इत्ययं ह्यन्न वाक्याथंः विशेषप्रतिषेधस्य शे. 
ष।भ्यनुज्ञाविषयत्वात् सवंसुखप्रियनिषेध पकपदोपादानमनथंक- 
स्यात् , एवं च यञ्च वाक्ये ऽप्येतत्सामथ्यं' तत्र वृत्तावुत्तरपदार्थसद्र- 
दास्यार्थस्य पयुंदांसे प्रतीतो का विचिकित्सा त्र धयोकपदेनेव 
द्विबहनादेति नैकत्वमाजनिवृत्तिः, अपि तु तन्निवृत्तिविदिष्स्य | 
प्रतिपत्तिस्सिद्धा ॥२९७॥ 

नु कथं द्यादिरेव नियमेन प्रतीयते पएकप्रतिषेधेऽन्यदेव शेष. 

रूपं प्रतीयतामित्याशङक्याह-- | 

^ 

स्नेहान्त राद वच्छद स्तथा ऽऽ सत्तः प्रतीयते । 

तैन भोजने प्रापे न सन्यदुप सेचनम् ॥२९८॥ 

यथा भोजनमतेटेन विघेधमिति चोदिते तैेपरतिषेधसाम. 

यात् सपि सयदिस्नेहान्तराद्धेतोरवच्छेदो विशेषणं भोजनस्य प्रत्यास : 
त्तेरेकजातीयत्वात् प्रतीयते न दध्ना पयसा वा, तथेहाप्येकप्रतोषेधे 
सपानकायं' सङ्ख्यान्तरमेव सङ्ख्याजात्या प्रत्यासन्नं प्रतीयते | 
न त्वविशेषेण यत्किञ्िदेवान्यदिति स्थितमत्तरपदाथप्रधानतायां 

नञ्समासस्यानेकपित्यस्योपपत्तिरिति 
कथं तहि चृत्तिमेदे प्रयोजकंचित्तमेकमनेकेषामिति भगवतः 

कुःतश्िन्निमित्ता नियतमेव व्यक्तिसंभावयेदिति सम्प्रत्येकशेषो न्याः 

र्यः माष्यङ्कता त्वेकवचनं समर्थितंन तु बहुवचनं निवारितम् ॥२९८॥ | ' 

न ~क 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो हात्तसमुहेशः । ५९३ 

इदानीमन्यपदाथप्रधानपन्विचारायाह- 

„५ [8 

एकाथं बतेपानाभ्यापसता ब्राह्मणेन च । 

यदा जायन्तरं बां क्षाजेयाय्यपादिश्यते ॥२९९॥ 

तदा ऽवकट्पतेऽन्य पद्ाथप्रधानो नञ्समास इति प्रकरणादघसेयम्, 
इहाब्राह्मणादिभिनंडसमासेरुत्तरपदा्थविपरीतवस्तुप्रव्यायनं द्रश्यते; 
तन्न चान्वाख्यानप्रक्रियायां यदोत्तरपदोपादानाः समारोपितव्राह्मणा- 
द्यथा: क्षज्रियादय इति न्जस्तदोत्तरपदार्थंप्राघान्यं निर्णीतं प्राधान्ये - 
नाश्रिताः पञंमित्यादिना, य्दा त्वसत्सामान्यवरत्तिरप्ययं नञ सद्वि 
शेषनिबन्धनया तब्राह्मणश्रत्या सामान्यविशोषभावेनेकाधिकरण्येन 
संवन्धमचुभूय तत्संबन्धप्रापिता्थातिरायं वाटं पदान्तरोकादानं- 
क्षत्नियाद्यजुपतदिह तावत्येव विश्चाम्यति तदाऽन्यपदार्थप्रघानो- 
नञ्खमासः तथा ह्यविद्यमानो ब्राह्मणो ब्राह्मणव्यक्तिराश्रयभूता य 
स्य क्षन्नियस्य क्षत्रियजातेरित्यस्या अन्यपदार्थभूताया वतिप- 
दा्थाभ्यामभावनत्राह्मणाभ्यामषच्छेद इति जात्यन्तरं बाह्यं भवति ॥२९९२ 

उत्तरपदार्थप्राधान्ये तु क्षत्रियादौ समारोपिताया ्राह्यणत्वजातेः 
प्रतिषेधात् सद्रशं क्षत्नियादि जात्यन्तरसुत्तरपद वाच्यमेव न बाह्यं भव 
सि बहुत्रीहाविवान्यपद्ाथं इत्यस्याः श्रुतेरन्तरङ्क स्वपदार्थं एव युक्ता 
लृत्तिरित्याशङ्कयेतत्स द्रशातस्पुरूषान्तरनिदरशनेन व्युस्पादयति- 

1.3 श्यामेव शरसी कन्येति यथाऽन्यश्चपदिश्यते । 
असट्ूह्यण इत्याभ्यां :या<न्ये क्षात्रेयादयः ॥३००॥ 

शख्रोव श्यामा शस्रीश्यमि कन्येति था पाशब्दस्य शरूयां वृत्तौ 

समासवाच्यमुपमेयसुक्तमिति तत्र यथा वतिंपद्ाभ्यामनभिधोयमा- 
नाऽपि कन्या समासेनाभिधीयते, यतः कन्याराब्देन सामानाधिकरण्यं. 

प्रतिपद्यते समासः तथाऽसल्निति नजा सदर्थन ब्राह्मण इति च तद्धि. 
शेषव चनेन अनसिधीयमानोऽपि क्चत्नियस्समासेनाभिधीयते, तथा च 
यथोपमानसमासो विशेषविहितः साप्रान्यविदहितेन बहुबोहिणा न बा 
ध्यते, तथा नञ्छखमोोऽपीति चचनादन्यपदाथेऽप्ययं तत्पुरुष 
इत्यथः} ३०० ॥ 
छ 
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च | क काः 

अत्रेव निदशंनान्तरमाह- । 

अक्तास्ना गोरिति यथा गवयो व्यपदिश्यते । 
जात्यन्तरं न गोरेव सास्नाऽभावात् प्रतीयते ॥३०१॥ 

गोरवश्यं सास्नासम्बन्ध इति असास्न इव्युक्ते यदि परं सा. 
स्नामात्रमस्य नास्ति परिशिष्ावयवसन्निवेशसाम्यमिति गोसद्रशस्य 
गवयस्य प्रतिपच्तिनं गोरेव प्रतिषिद्धसास्नायोगस्याती वाक्पात्परतीति. 
गंवय सामानाधिकरण्यात् , पवम्राह्मण इत्युक्ते जात्यन्तरं क्षत्रि. 
यो ऽवगम्यते, ब्राह्मणज्ातिमा्ननिषेधे परिनिषठिततद्धमंसाम्यग्र. 
तिपत्तेः ॥ २०१ ॥ 

तथा- । 

% ९ भह जः = । क 

तुरपरूपे यथा ख्यातं कण्टकर्भदहेतुभिः । 
खदिरं जातिभेदेन खबुरान् प्रतियते ॥ ३०२ ॥ 

खदिरखवंरो गोरकाण्डो सृष्ष्मपर्णावित्यभेदेन पृ॑माख्याते सद्र 
शां खदिरखवुरो प्रतिपद्य पश्चात् कण्टकवान्खदिर इत्यभिधाने 
कष्टकानां खवुरेऽभावात् ततः खदिरस्य मेददेतुम्यस्तेभ्यो विशेषं 
प्रतिपद्यते, तथा च खदिरः खवुं रादन्य एव न तु कण्टकाभिक्लम्बन्ध 
मधिकं तस्येव प्रतिपद्यते। तथा ब्रह्मणधपमरः साटरश्यमवधायं क्च्जिये 
ब्राह्मणस्वाचसायात् ब्राह्यणशढ्देन प्राप्ते कथ्थते नायं ब्राह्मण इति जा 
तिमेदमारं, अन्यत्सवं' सद्ररामिति जाव्यन्तरमेच प्रतीयत इति ॥३०२॥ 

द्ाष्ठार्तिकमाद- 

अविद्यपानब्रह्मण्यो यादृशो ब्राह्मणो मवेत् । | 
अङ्गकृतोपमानेन तथाऽन्यो ऽर्थाऽभिधीयते ॥ ३०३ ॥ ` 

काखरीश्यामा कन्येति यथा वतिपदाभ्यामन्ुपात्ता कन्याऽभिधीय- ` 
मानोपमानोपमेयमावमवगमयति असास्नो गोरिति च सास्नावज्यं | 
मवयवसांदरञ्यं गोगवययोरर्थान्तराभिधाननिबन्धन् कण्टकादिवज- ॥ 
च गौरकाण्डादिसाद्रश्यमेव विवक्षितमिति स्षवन्न यथाऽजोपमानगमं ॑ 



वतोयकाण्डं चतुदश हेतिसमुदे 9; । ५९५ 

मन्यार्थाभिधानं तथा ऽब्राह्मण इत्यत्रापि, तथा च ब्राह्मणजातिवजंम- 
न्येधंमरसा द्र श्यात् क्षत्रियादिरेवान्यो ऽर्थो ऽसिघींयते, तथा हि-वेश्यः 
क्षत्रियो बा ब्राह्मण इवायमब्राह्मणः तत्र सवथा मेदे षयेदे वा नास्ति स।- 
दरश्यमिति गोगवयवत्कथं चिद् मेदामेदावनुखतव्यो, यथाहि त्रा. 
ह्मणः कतश्चिन्निमित्ताद पोद् धतत्राह्मण्यसामान्यस्तथाजातीयको ऽयमि- 
व्यथ;, ब्राह्मणस्यापि हि सम्भव इत्यतब्राह्यण इत्यभिधानं कथमिव क्ष 
त्नियादेनं स्थादित्यतिशयोक्तिगभंमेतदुक्तम् ॥ २०३ ॥ 

तदेवमुपमानोपमेयभावमङ्ोङत्य नञ्समासः क्षत्रियादिजाति. 
भेदोपादानमथंमासादयति, द्रष्श्च साद्रश्यान्त्मावो नञ्समासे, तद्य. 
था-अव्षां हेमन्त इति, अत्र हि नञ्समासे वर्षासद्रशो टेमन्तोऽनि- 
धीयते कथमत्र साद्रश्यमित्याद- 

4८ अदृष्टयो यथा वषां नीहार! श्रपमाहताः । 
 तद्ुपत्वात् स हेमन्त इत्यमिन्नः प्रतीयते ॥ ३०५ ॥ 

न वर्षा हेमन्तो वषांसटरशा इत्यथः, अविद्यमानचपंणक्रिया यथां 
वर्षाः प्रकोयं माणनीहारनिकराः प्ररम्बमाननीलश्रनाच्छादितदिग- 
दूतरास्तथाऽयं हेमन्तस्तमस्छन्ततितिरस्कता रोक इत्येवंवि धवर्षासा- 
दर श्यादवषां इत्यभिधीयते तादुरूप्येण स्वपदार्णोऽपि ह्ययं तत्पुरूषो- 
व्युत्पादितो गर्भी्त्यो पमामन्यपदाथं वतते न त्वविद्यमाना वर्षा 
बषीत्व पस्येत्युपक्रम पवान्यपदार्थो व्युत्पाद्यते, उपसजंनहस्वत्व. 
प्रसङ्गात् ॥ ३०४ ॥ 

एवं ग्भीकृतोपमा नञ्समास।ः परक्रियायामन्थपद्ार्थप्राधान्यवि. 
षया इत्येकेषां दशनम् , 

< । अपरं ब्राह्मणादीनां सर्वेषां ज।तिवाचेनाम् । 
¢ ~ ५ 9 ^~ 

द्रव्यस्यान्यपद्।थस्वे नजा योगं प्रचक्षते ॥ ३०५ ॥ 

ज्ञाति पदाथपश्चे ब्राह्यणादयश्काब्दा जातिमेवाधारविविक्कां प्राधा. 
न्येनाचक्चत इति वतिपदेन द्रव्यस्यानुपादानात् तदभिधायी समासो. 
ऽन्यपदाथग्रधानो भवति, असन्त्राह्मणो ऽविद्यमानं ब्राह्मण्यं यस्मिन् 

` क्षत्रिय द्रव्ययश्चणेऽथं ऽसावन्राह्मणं इति जातिवाचिना ब्राह्मणशब्देन 
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सह तत्पुरुषः, तत्र ब्राह्मणजातेयंत्राश्रयान्तरे सम्भाव्यते समवाय. 
२.९ के [र (^~ 

स्तत्रैव निषेधस्समुचितो नात्यन्तविज्ातीय इति श्चत्नियादिद्रन्यमे- 
वान्यपदाथं उक्तः ॥ ३०५ ॥ 

अरिमन्दशने बहुवीहिनञ्समाक्षयोर्विषयविवेको विकट्पत इत्याह-- 

न चेव विषयः कचिद्ध ब्रीहेः भरकस्पते । 
अगुरश्व इति व्यािनज्समासेन यस्य न ॥ ३०६ ॥ 

एवं विषयो जात्यवच्छिन्नान्यपदाथंद्रञ्याभिधायी नञ्समासवन्न 
प्रकद्पते बहुवीटे४, मत्वथे भूमादो मतुब्बहुवीहिविधानात् , अबि- 
दयमाना गावो यस्येत्यगुरयमश्च इत्ययं बहुबोहियेस्य नज्कमासेनानेन 
गोचरो नाक्रान्तस्तस्य करदिपत इत्यर्थादुक्तं भवतति, अविद्यमानो गौर्गो 
त्वमस्याश्वस्य सोऽयमगोरश्व इति हि नञ्समासखप्रतिपत्तिः, उत्तर. 
पदाथविजातीयस्य नङसमासेन स्वभावाद भिधानात् , अविद्यमाना 
गावो यस्येति तु मत्वं वहुब्रौहिरिव्यनयोविवेकरिखद्धः, यदातु न- 
ओऽस्त्य्थानां बहुत्रीहिर्वाच्यो वा चोत्तरपदखोपश्चेति प्रतिपद् विहितो. 
नजाश्रयो बहुत्रीहिः; तदेवं व्याख्यायते नञ् लमासेन यस्य न व्या्तेरव्- 
काशदाने स एवंभूतो विषयो न कञ्िद्वहुत्रीहेः प्रकल्पते ततोऽनयोः ` 
समाने विषये प्राप्ते स्वाभाविको यथोपवर्णिंतो विषयविवेक इत्येत- 
त्सामथ्याञ्ज्ञेयम् ॥ ३०६ ॥ । 

इत्थमथानुयुण्ये ऽप्यन्यपदाथग्रघानतापश्चेऽन्र प्रक्रियायां दोष 
उक्तः, यद्यप्यन्यपदाथप्रघानः अवर्षा हेमन्त इति तथा ऽप्यक्य यदङ्गं । 
घचनं च तत्समासस्य प्राप्नोतीति भाष्येऽभिहितम् , एतद्धाचष्टे- 

्रनदरकदे विनोरुक्ता परबा्ङ्गता यतः । 
अवपषांसु ततोऽसिद्धिरिष्टयोरिङ्गसङ्ख्ययोः ॥३०७॥ । | 

घर्ष हेमन्त इत्यन्यपद्ाथप्राधान्ये हेमन्तगतलिङ्कसङ्ख्याप्रसङ्- ` 

इतीष्टं वह्त्वं खरीत्वं च न स्याद्, न चापि परवद्िङ्ग दन्द तत्पुरुषयोरिति 
परवद्िङ्कता भवति; एकदेशिसमास एव तत्पुरुषे परवदछिङ्खता निय. 
पिता यतस्तत्पुरूषमाच हि परवलिङ्गतायां प्रा्तजीविकादावतिग्रसङ्कः 



तैतविकाण्डे चतुरश इत्तिसपरेशः । ५९७ 

स्यात् ; तथा च वात्तिकं-“"ाप्तादिषु वेकदेरिग्रहणास्सिद्धमि''ति उप. 
सज्ंनहस्वत्व मप्यत्र प्राप्नोतीत्यवषा इति; अगौरिति चान्यपदार्थप्र्घान- 
त्वाविशेषाद् बहुव्रोहिवत् , न चापि परवलिङ्मिति शब्दशब्दार्थाचि. 
त्यद्; परिहतु शक्यते विशिष्टे तत्पुरुषेऽस्य चचनादित्यन्यपदोथं प्रधा - 
नपक्नो दुष्टः ॥ ३०७ ॥ 

इदानीं पृवपदाथंप्राधान्यमधिङूव्याह- 

विश्षेषण ब्राह्मणादि क्रेयासंबन्धिनोऽसतः | 
यदा विषयिभिन्न तत्तदाऽघरवं प्रत।यते ॥ ३०८ ॥ 

यदा नञ्पदोपादानोऽक्द्थंः क्रियासंबन्धितया प्रक्रान्तस्तदोत्तर. 
पद्ाथेन ब्राह्मणेन स एवावच्छिदयमानो विशिष्रः प्रतीयते ब्राह्यणलक्च. 

णेन विशेषणेन भिन्नमवबच्छिन्नमदच्वं नजथंः प्रतीयमानं प्रधानं 
१ [4 

भवतीति पू्वंपदाथंप्रधानतघप्क्षो जायते ॥ ३०८ ॥ 
| 

नच चासतः कथं क्रियारुत्मिनिधित्वमित्याशङ्क्य।ह - 

ब्राह्मणत्वेन च _ 'वादुच्थते सत्तदन्यथा। 
अस्दिस्यपि स्मः न सतस्तत्ता निवर्ते ॥ ३०९ ॥ 

ॐ 

त 

क्षत्नियादिरूपेण सन्ने अरणं ब्रह्मण्ये नासन्नित्येवं विशि 
विषयमसखत्वं नजु पादत्ते न . ययाऽसतत्वमिति नारित क्रियासंबन्धवि 
रोधः, अत एव सदरशा्थ॑!र -व्थयोऽपि सिद्धः असखदित्यपि नञ्ख. 
मासे, सस्वेनेति अत्नाप्यन्यथेरग संबध्यते मावविशेषानुपहितस्यामात. 
स्याग्यवहाय॑त्व।त् प्रकारान्त 7 वस्तुत्वेनोपरुष्षितस्य सत उत्तरष- 
दार्थंस्य विद्यमानता निषङ्ग तथा चास्य मावरूपानुषाति- 
ना क्रियाविशेषेण योगो ऽस्त्येरः नडेतस्मिन्पूवेपदार्थप्रधानतापक्चे भाष्ये 
चोदितम् “अव्ययं ह्यस्य पूरव॑प्स"ति ॥ ३०९. ॥ 

 तद्धधाचष्ट-- 

1८ सामान्यद्रञ्यहृत्तितवान्निमित्तानुविधायिनः। 
 अयागा रङ्सङल्यास्वा स्याद्र सापान्यधमता॥३१०॥ 



८९८ ठीके वाक्यपदीये 

उत्तरपदाथविरिष्ठो नजथः वधराधन्येनाभिधीयत इति यस्यां 
दरव्यसामान्यरूपे क्षत्रियादौ शब्दभ्रवृत्तिनिपित्तस्यालिङ्खङ्ख्यत्वा - 
ज्निमित्ताुविधायिनो निमित्तवतः स्मेन सच्वेनाव्यपदरेशात् सत्यपि 
सरवरूपत्वे ऽब्ययधमोपपत्तिरित्यनथंमाञ्रलक्षणाव्यय संज्ञाप्रसङ्कात् स- 
मासार्थोऽलिङसखङ्ख्यस्स्यात् , नञो हि वाक्ये ऽभावसामान्यमर्थोऽस 
स्वभूतो द्रष्टः स एवान्न चत्तावुत्तरपदाथविरिष्टः प्राघान्येनाभिधौयत 

इति कुतो लिङ्सङख्ये स्याताम् , 
अथ समासस्याव्ययेषु पाठाभा वाहू अव्ययसंन्नाऽभावाद्विभक्तेदध- 

ङ्गस्तीच्युच्यते तथाऽपि भ्यपदेशनिचरत्तावपि वस्त्वर्थो न निवतंत इत्य 
ध्ययधरमा भवेयुरेव तथा च भाष्यं “पाठेनाव्ययसंज्ञायां सत्यामभिधे 
यवलिङ्कव चनानि भवन्तीति, यश्चेहार्थो ऽभिधीयते न तस्य लिङ्स 
ङ्ख्याभ्यां योगोऽस्तीति अनचुविध्रीयमानेऽपि वा निभिक्ते सचचसा 
मान्यगतं लिङं सवनाम स्यादेकत्वक् ङःख्या चेत्यत्राह्यणमिध्येव प्रयोगः 
स्यात् न त्वब्राह्मणाववाह्यणा इत्यादि, भ्य कविशेषनिबन्धनो हि लिङ्क 
सङ्ख्यासेदः, अन्न च व्यक्तिविशेषो न ई च्यः क्रियाथोग्ये स्वमात्रे 
नत्छम।सस्याधिधाव्यापारात् विरोचस्यागी रीतेः, अन्न परिहासो भाष्येऽ 
भिहितः “नेदं वाचनिकमचि जता असङ्ख ` ता वा किन्ति स्वाभाविक 

मरेतदिव्यादि, त्न किमस्माभिश्शक्यं ₹एतं यन्नजः प्राक्समासाद्िद्ध 
लङ्ख्याभ्यां योगो नास्ति समसेत् {वितीति ॥ ३१० ॥ 

| . 

तद्वधाच््--- 

प्रागसस्वामिधायित्व समत द्रग्यवाचिता | 
ल~ क. ® [> 

नापत्तातुवधनन च न सुर्त्र स्वभमवितः ॥ ३९११ ॥ 
(> 

इह पोरुषेयी शब्दानामर्थप्रत्यायः क्तिनिंयतविषया योग्यताऽभि. 
धाना प्रयोगप्रामाण्यावसेयसतस्वा ¦ न्त्र वृत्तिवाक्ययोः शब्दभेदाद्धि- 

नन शक्तित्वे वाक्ये नजर्थोऽखनत्वभूतपि बुश्या सच्वभूतोऽभिधोयते 
तथा च क्रियायोगो द्रश्यते तथा हि वाक्ये नञ्प्रतिषेधस्था- |} 
द्यतिरेकेण प्रतिषेधमाचष्र ईति प्राघान्येनान्ययाथंस्याभिदहितत्व. 
ह्ङ्सड ख्यायोगो नास्ति, वृत्तौ तु प्रतिषेधोपसजंनस्थ प्रतिषे 
धयस्य नजथंत्वात् परतिषेध्यप्राघान्याह्िङ्गल्ङ्ख्यायोग उपपद्यते, न् | 
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चा वश्यक मन्यत्रापि निमित्ताचुविधानं हरीतक्यादिषु व्यक्तिवचनथो 
व्यवस्थादशनात् यतश्च नञ्समासे लिङ्स ङ्ख्यायोगस्य द् शंनाच्छु 
कादिवन्निमित्ताचुविधानं नास्तीव्यथः॥ ३११ ॥ 

तथाहि- 

निषित्तानुविधाने च क्रियायोगे न कर्पते | 
तथा चाव्यपदेश्यत्वादुपाद।नमनथकम् ॥ ३१२ ॥ 

नञ थस्यासत्वरूपस्य निमित्तस्यानु विधाने समासाथस्य लिङ्क 
सङ्ख्यायोगवदनब्राह्मणमानय पश्य वेत्यादिद शनादिक्रियासाधनभावो 
न स्यादित्यक्रियाऽङ्स्य नामपदाथंस्य कीत्तनमफरमित्यनन्वाय्येयो 
नञ्कमासः स्यात् , दश्यते चास्य क्रियाऽङ्कभाव इति प्रयोगप्रामाण्याद- 
नजुविहितनिमित्तस्सस्वभूतार्थाभिधाया युज्यते लिङ्सङ्ख्याभ्यां- 
नज्सम।सः, इयता च लि ङ्सङ्ख्यासम्बन्धमाघ्रं स्वामाविकताऽमिधा- 
ने न स्यात् प्रयोगाचुपाती तु यथायथं लिङ्सडख्याविशेषो विवक्षित- 
इति तत्सिद्धथं पक्षान्तरमञ भाष्ये प्रतिषादितम्-"“अथ वा गुणवचना. 
नां शब्दानामाश्रयतो लिङ्कवचनानि भवन्तीति ॥ ३१२ ॥ 

ॐ) 

तद्याच 
ब 

[ ^~ © (९ 

) असत्सामान्यदत्तिवां विषः क्षत्रियादिभिः। 
प्रयुक्तेर।श्रयेधिन्नो याति तचिङ्गसङ्र्पताम् ॥३१३॥ 

उत्तरपदाथविशि्मखत्सामान्यं समासार्थो निज्ञातविशेष इति 
जिज्ञासायां विशेषध्रयोगे तैर्चिशेये राश्रयेरसो समासार्थो चिषिष्रः 
योगयोग्य इति यथायथं तद्धि ङ्खङ्ख्ये एव न्याय्ये अर्थानामितरेत- 
1वाव्यभिचारात्, ब्राह्यणादिनिवततेः श्षञ्नियादय एवाश्रय इति तद्रते 
लिङ्खङ्ख्ये युक्ते सवंमूर्तीनां च सवंलिइत्वाच्छञ्दशक्तेलिङ्ध 

ीतिनियमे श्चजियः श्चज्रमिति यथा सर एवाथो सिन्नलिज्ञाभ्यां शब्दा 
मभिधीयते एवम व्राह्मणः श्लत्रिय इत्यब्राह्यण शब्देन पुंस्त्वविशिष्रः 

परोऽर्थः प्रतिपाद्यते नितव्रत्तिवचनेनामेदोपचारात् तद्वत पवोपा- 
नात् यथा चान्ये जातिहाब्दा आविष्टलटिङ्खरङ्ख्यास्तथा नञ्सम।- 
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सोऽपीति क्षत्रियादिना भिन्नलिङ्कखनापि सामानाधिकरण्य मस्योपपन्नम् 
पएवमनापः प्रथिवीत्याधपपत्तिः अत पव चात्रापि स्वाभाविकत्वतमेव 
लिङ्सङ्ख्याग्यवस्थादेतुः पवत्र तु परिह।र द्रव्यवचनश्वे स्वाम।वि 
कत्वं हेतुरित्ये तावता विशेषः ।। ३१३ ॥ 

नु निविशेषस्य क्लामान्यस्याभावात् सामान्यशब्देनेवोपग्रहीतो 
विशेष इति कथं तद्वाचिनः प्रयोग शत्याह- 

प्रागाश्रया हि भेदाय प्रधानेऽभ्यन्तरीढृतः । 

पुनः प्रत्यवमशेन विभक्त इव टश्यते ॥ ३१४ ॥ 

असत्सामान्ये समासवाच्ये प्रथमत पव यद्यपि विशेषः स्वाश्र 
योगर्भीङृतस्तथाऽपि सामान्यश्रतेविं शेषस्यावधारणाभावाद्धिशेष 
शब्देन पुनरसो प्रत्यवस्बश्यत एव तथा च सामान्याद्धिरोषस्य विभाग 
इव॒ शब्दनिबन्धन इत्याश्रयाश्रयिमावध्रतीतावाश्रयगतसङ्ख्यायोग 
उच्यते ॥ ३१९७ ॥ 

तथा हि- 

समास श्रयते स्वाथा यन तद्रस्तदाश्रयः। 

द्रव्ये तु ङिङ्गसङ्ख्याव्रदसताऽभ्यन्तराक्रतम् ॥११ | 

इृत्तो नजः सच्वभ्रधानाथत्वात् लिङ्सङ्ख्यायोगे । 
मभाषानुरक्तं तेनासवा वचनेनाभ्यन्तरोकृतं प्रतिपादितमिति पूर्व॑स्य 
परिहारस्य स्वाभाविकत्वदशनस्थाथों निगमितः, गुणवचनदशने त॒ 
द्वितीये परिहारे समासे स्वावाच्योऽथंः प्रतीयते येनासत्खामान्येनः 

छ्त्रियादिस्तद्वान्नित्रततिविशिशोऽवधायते तस्याधार इति ॥ ३१५ ॥ ` 

निमिचिनो निपित्तानुविघाने गुणवचनवदलिङ्खङ्व्यायोगः 
थितः स पदाथोऽन्यपदा्थो वा क्षन्नियादिः कथं तेन पश्चद्योषप 
ल्िरिव्याद- । 

© > शै ण [क ¢ (6 

पकायादषया शब्दा तास्पन्नन्यायवात्तचा । 

 असतेव तु मेदानां सर्वेषा्ुपसंग्रहः ॥ ३१६ ॥ 



ठ्तीयकाण्दे चतुदशो हततिषपुदेशः । ६०१ 

: ` भ्राककमासान्नञ्वाक्ये निवृत्तिधयोतकः, ब्राह्म णशञ्दश्च निवृत्तिवि. 
शिष्ठाथाभिधाय्येव, एवमन्यार्थंवतिंनाबेतौ शाब्दो तस्मिन् समास उ< 
तरपदार्थनावच्छिन्नो नजथं एकः प्रतिपाद्यो ययोस्तावेकाथंविषयौ, 
उपसजनसखंभिन्नस्ये कस्येव नञर्थस्य वाच्यत्वात् सर्वेषां तु मेदानां. 
क्षत्रियादीनामभावेन नञजथनेव स्वीकारादुत्तरपद्स्य तदुद्योतनमात्रे 
व्यापारास्पूवं पदार्थ प्राधान्यम् ॥ ३१६ ॥ 

यदा ह्वन्यपद्ाथप्राधान्य तदाह्- 

~ ते क्षत्रिपादामेवाच्या वाच्या वा स्वेनापाभः। 

यान्तावान्यपद्ाथत्व नजा खूपावेकरपनात् ॥ ३१७ ॥ 

कषश्रियो वेश्य इत्येवमादयश्शाब्दा अब्राह्मण इत्थत्रत्याद्विशेषात् 
स्फुटमितरेतरचिवेकेन गमयन्ति प्रयुक्तास्छन्तः; तदप्रयोगे तु सवंनाम- 
पद् सामान्यरूपेण तदथंमाद~एवं च कत्वा वत्ति पदाभ्यामुपगरहीतो- 
ऽप्ययमथों न शक्यतेऽवधारयितं पदान्तर प्रयोगमन्तरेणेति शब्दशक्ति- 
मनवधारयन्तोऽन्यपद्ाथंत्वं क्षत्नियादेरेवावगच्छन्तोऽन्यपद्ाथंप्रधा, 
नत्वं नञ्समासस्याहुः, नजञ्पदं हि प्रतिषेधमाह - ब्राह्मणपदं तु स्वस. 
ज्ञातोयमथेमिति क्षत्रियो ऽन्यपदाथं इति भ्रान्ताः, शब्द शक्त्यजुसारिणा. 
दं स्वपदाथं एवात्र सदरशखक्षणो ऽथं इती बह्ञब्दः, तथा हि~-नञो रूपमी 

 हूशमञ्न न विकर्प्यते न विशेषेणाचुगम्यते येयदुत्तरपदा्थामावविशि- 
छरप्रसत्सामान्यं क्ष्नियाद्ाश्रयमेदोपकदिपितविशेषं नजथं इत्युक्तं; तेषां- 
भ्रान्तिः, पूंपदार्थप्रधानतायां लिद्धवचनातिदेशस्योपयोगः ॥ ३१७ ॥ 
अचर पश्चे दोषमुद्धावयति- 

> 2 ̀ विश्ेषस्याप्रयोगे तु िड्सङ्ख्ये न सिध्यतः । 

८ अवषोदिषु दोषश्च हेमन्तोऽन्याश्रयो यतः ॥ ३१८ ॥ 
असत्छामान्यस्योत्तरपदार्थोपकृतस्य समासवाच्यत्वेऽत्र यदा 

क्षत्रियादयो विशेषाः प्रयुज्यन्ते तदा तेः प्रयुक्तेराश्रयेविंशि्लि ङसङः 
ख्यासिद्धिरस्तु तदप्रयोगे तु व्यक्तिविशेषनिबन्धने लिङ्गसङ्ख्ये न 
सिध्यत इति सामान्याश्रय एव नपुसकेकःत्वलक्षणे ते स्य ताम् अवर्षा 
हेमन्तः अनापः पृथिवी अपञ्चाला जनपदः अगोदो ग्रामः अतेजस्सि 
कता अनथों गृहाः अनिदाघो वर्षा इत्यादिषु चेष्टलिङ्सङ्ख्यासि 

७६ 
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वर्षां इति देमन्तगतलिङ्गसङ्ख्याग्रस द्गः, एवमन्यज्न योज्यम्, देषस्वश्रह- 
णद्योपरलक्षणाथंत्वात् , पूवं पदाथंप्राघान्याच्च वर्षा ऽथस्योपसज्ञनत्वादु 
द्रस्वप्रखङ्ग उति पूवपदाथप्रघानपक्षोऽपि दुष्ठः, , उत्तरपदाथंग्राघान्य- 
मेव व्वज्न सिद्धान्तः+, तथा च यथायथमुत्तरपदाथगतलिङ्कखङ्ख्या- 
सिद्धिः, अतिदेशस्य तु नायं विष्यः, ये हि बाद्यपदाथस्य सम्बन्धे 
भेदे विपरिवतन्ते गुणवचनाः स्वाध्रयतो लिङ्गसङ्ख्ये प्रतिपद्यन्ते तद्य- 
था शुद्खादयो यथा बहुव्रोदिस्छमासः, नञ्समासस्तूपात्तलिङ्गसङ्कुधा- 
भेदापरित्यागेनात्यन्तमनु उरतंते वर्षाऽऽदिष्विति जातिशब्दानामिवा- 
विष्टलिङ्त्वान्नाश्रयतो लिङ्मचुगमोऽच्न क्रियते, तथा हि-अत्राह्मणः 
क्षत्रम् अब्राह्मणः क्षत्रिय इ्युत्तरपदाथंसमवाय्येव लिङग दश्यते अत 
पव स्वाभाविक्मेतदिष्युक्तं, सद्धा ऽप्यवषाऽऽदिषूत्तर पदार्थ खमवेते. 
वेति साऽपि स्वाभाविको, अत्रह्मणाविव्यादो, त॒ क्व चिद्रा- 
द्य्रदाथापेश्चा सङ्खया, ययेवं शब्दशाक्तिप्रतिनियमादप्रयोगेऽपि विशे. 
षस्य विशिष्टे लिङ्सङ्ख्ये सिध्यत एवेति पृवंपदाथंप्रधानपक्षोऽपि न 
त्थाञ्यः, अत एव भाष्य चोधप्रतिसमाधानेन समथिंत एवायम् असः 
असवंस्मा इति च सर्वनामकायं' भवस्येव नजथंस्याञ्यतिरेककर- 
श्वादु अतिसर्वायेव्याद्ावेव हि व्यधिकरणविशेषणविषये सवाद्यथः 
स्याप्राधान्यं न तु समानाधिकरणे नञ्समासे वाक्य इव स्वार्थाप. 
रिव्यागेनैव हि नडखमासे सर्वादथो नञर्थविशेषणं भवन्तीति प्रवतत 
पव स्वंनापमकायंम; अत एव प्रधानस्रामानाधिकरण्यान्नानावि. 
भक्तित्वादप्रथमानिदं शाच्चासर्युपसजनत्वे हृस्वत्वमपि न प्राप्नोति ` 
न चोपसजंनकारयैषु पारिमाविकल्तसमवे लोकिकमुपसजनमुपादेयम् 
तस्मादुपपन्नं पूवंपदाथंप्राधान्यदशंनं, तदेवं नञ्समासादो लिङ्स. 
मासादौ लिङ्कसङ्कयाऽतिदेशो यथाभाष्यमनुखृतः यथा नञ्समा- 
सादौ, पवमाकृव्यभिधानाद्ेकं विभक्तौ बाजप्यायन इति जाति. ` 
पदार्थप्नाश्रयेणेकशेषभ्रत्थाख्याने लि- कचनसिद्धिशंणस्यानित्य- | | 
त्वा दिव्युक्तं, गुणो दित्वस््रीत्वादिकः स॒ चेका्थंसमवायाज्जाते., ` 
रवच्छेदकः नियतलिङ्कखङ्ख्योश्च जातिशब्दर्नातिः प्रत्याय्यत. । 
इति शाब्द शक्तिस्वभावापेश्या नित्यत्वं तस्य कथ्यते, का चित् किङ, ` 
ज्ञाति; ख्रीत्वयुक्तेन द्राब्देन प्रत्याय्यते का चित्पुस्त्वयुकतनेत्थावि || 

॥ 

द्विनं स्याह यस्भाद्र्पाभ्योऽन्यो देमन्तोऽज्ाश्रयः समासतो ऽर्थ॑स्येस्य- 

१ 

¶ 
९ 
1 



ठैताीयकाण्डे चतुदश इत्ति समरदेशः। ६०३ 

तथो को चिदेकत्वयुकतेनेत्याद्य पीत्यनित्यस्वम् अत पव गुणविवक्षा 
निस्यस्वादिति भाष्ये पाठः, अत्रेव पक्ान्तरमभिहितं गुणव चनवदरेति 
लिङ्क चनसिद्धिरिस्येव ॥ ३१८ ॥ 

तदेतद्याख्यातुमुपक्रमते- 

आङ्रातिससवशब्दानां यदा वाच्या प्रतीयते । 
एकत्वादकश्चब्दत्व न्याय्यं तस्यां च व्यते ॥ ३१९ ॥ 

प्र्याविशेषादाङूतिसद्धावे चोदनाष्ु च तस्यारम्भाजज्ञायते चे. 
कोपदिष्टमिति तस्या एव शब्दार्थत्वं निर्णीतं तथा चेकशब्दत्वे तंदा ~. 
श्रये खिद्धे प्रत्याख्यात एकशेषः आङृतेरेकत्वात् तत्र सम्बन्धग्रहणा . 
पपत्तेः सेव शब्दवाच्या, ननु च प्रतिनियतो विशेषशब्दासप्रतीयत, 
दति सामान्याभिधानमेवाश्रचसेदापायोपजनेष्वपि रौकग्रख्यानिवन्ध. 
नाया जातेभेदापायोपज्नाभावात्तस्युकतः शब्द एक पव न्याय्यः अं- 
थभेदे हि शब्दानां मेद् अथंश्च प्रधानभूतो जातिरेकेव्येक एवं शदः 
पवमुपक्षिप्य लिङ्गं याबद्विचायंते तथा हि-इयमङूतिश्शब्देरभिधौय- 
मानाऽऽविष्टलिङ्ोकता, आविष्टं लिङ्क यया साऽऽविष्टलिङ्। नियत॑- 
लिङ्त्यथंः सवंत खवंषां छि ज्ानां सद्भावेऽपि केन चिच्छग्देनं किञ्चि. 
दिं प्रत्याय्यत इति शब्द विशेषापेशक्षय।ऽऽविष्टलिङ्त्वमुचयते ॥३१९॥ 

तृदेतदाह- 
आविष्टलिङ्गता तस्यां स्य।दुं ग्राम्य पशुसङ्वत् । 
द्रञ्यभेदेऽपि चैकत्वात्त्रेकव चनं भवेत् ॥ ३२०॥ 

“प्रास्य पशुखसङ्वेष्वतरुणेषु स्त्री "ति जातिपदाथं व्याख्याते दुत. 
= तथा हि-तज्न मरूलोदाहरणविषयेषु 
स्त्रीत्वमेव गाव इमा इति प्र्युदाहर्णविषयेषु तु पुंस्त्वमेव तरुणेष्वि- 
ति, एवं जातिशब्दानां नियतलि ङतास्वमावाजं जातिपदीर्थदशंना - 
भ्रयेण हि सूत्रध्रत्थाख्याने शब्द शक्तिमेदाश्रयो लिङ्नियमः, कंथा च॑ 
ब्राह्यणो बद्यणीत्याद।वपि जात्यमिधाने रशब्दराक्तिनिमित्तमेवोभयः । 
लिङ्खताऽभिर्धानं चक्ष इत्यादौ त पुंस्त्वमेव नियतं जौतेरेवं चौ. 
मधीयमानत्वादनुमीयमानद्रव्यमेदेऽपि तस्थ शब्देनादुपादानादंमि- 
धीथमानिजातिनिबन्धनमेकव चनमेव भवेदिति जाघ्याख्यायामेकस्मिन् 



०४ सटीक वाक्यपदयि 

वङ्कवचनमारभ्पते पृवंश्लोके यथेति तर्सम्बन्धादिह तत्तदेति योः 
ज्यमिति समन्वयोपपत्तिः ॥ ३२० ॥ | 

यदि तहिं लिङ्गमेदेन .योगः कथमाविष्रलिङ्ता जातेरित्यत आह~ 

अश्रया्णां हि छिङ्गस्सा नियतेरेव युज्यते। 
क न, 

तथा च युक्तवद्भावे प्रातषधा नरथकः ॥ २२१॥ 

ˆ` पकाथसमवायाद्ाश्रयगतलिज्गोदादाना जातिः शब्दश्तकध्यजुसा" 
रेण नियममङ्कीकृठवती तथा दि चक्ष; पादपस्तरूरिति च्क्षत्वजाति- 
राश्रयगतं पुंस्त्वमेवोपादत्ते न कद् चिदत्र सरीत्वनषुंसकत्वे दरश्येते 
शिश्पाऽदयः स्तरीत्वमेवाश्रयन्ते पनसमित्यादथस्तु नपुंसकत्वमेवः 
दष्वशनिश्रभ्रतयो दविलिङ्ाः न दत्र लिङ्त्यतिकरः कदा चिदपि द्रष्यत 
इति शब्दशक्तिभेदापेक्षो छि ्गनियमोऽयमा विष्टलिङ्कताः जातेविवक्षिता ` 
अत पब “विशेषणानां चाजातेरि"ति जातिप्रतिषेधो निष्करः जातिः 
शब्दा हि स्वसामथ्यांचुरोधेन लिङ्खोपादायिनो न युक्तस्य छिङ्धः 
मशयुरुध्यन्ते ॥ २३९१९ ॥ । 

` नन्वेवं गुणवचनवद्ाश्रयगतलिङ्कपरिग्रहे न जातैः स्वतो लिङ्कयौ. 
गः कश्चिद द्रभ्यधमत्वाद्लिङ्कस्य ? सत्यमेतत् प्रभूतोऽयं प्रयोगं इतितं 
शब्द संस्कारमात्रमन्र लिङ्गम् आविष्टछिज्ञो वा पादपशब्दोडनुमवतिं 
भिन्नलिङ्गेन सामानाधिकरण्यं तद्यथा ब्राह्मणोऽयं नपुंसकमिति ¶्र- 
वृत्तिमन्तो हि सवेऽ्णंस्तिसृभिः . प्रबत्तिभिरवियुक्ता इति यथा- | 
धथं शब्द् रजुगम्यत्ते अत एव चेतदाविष्टकिङ्गत्वं जातेः स्तनकेशा- ` 
दिष्यज्जनरोकिकलि ङ्परिग्रहे नोपपद्यत इत्याद -- १ 

 प्वनार्विष्टारङ्गत्व ककराङङ्गपारेग्रह । 
~ -- -विराधत्वासखसन्यत नाश्नत तच खाकेकमर ॥ ३२२ | 

छोकन्यवहारनिरूढे छिङ्गे समाश्रीयमाणे स्तनादीनां भ्यञ्जकानां-' 
प्रतिनियमात्तच्य ज्गधस्य स्त्रीत्वादेरेकाथंसमवायविरोधात् सवंस्मिन्नथं 
निथतलिङ्श्वमेतच्छब्दानां धाप्नुयात् , स्तनकेशयोगाभिन्यक्तखीच्वा- ` 
योषित्. स्रीलिङ्गेनेव शब्देन अ्यपदिश्येत न दारकल्जशनब्दाम्यां पुन, ` 
पुंसकलिङ्काभ्याम्, अश्वादयश्च नपुंसकेन वाहनशड्देन नोच्येरन् तस्मा. ` 
दात्मीयर्सिद्धान्तः उब्दा्थां यथा नानालिङ्कः उपपद्यते स प्रतिज्ञेयः * 



ठतीयकाण्डे चतुर्दशो दा्तसपुदेशः । ६०५ 

अथभ्यक्तिवस्तुशब्देः सर्वार्थानां उ्यवहाराद्यथा त्रिलिङ्गता सम्पद्यते 
तथा परिभाषणीयं तथाच भाष्यं-तस्पान्ञ वयाकरणश्शकः 
किक लिङ्पास्थातुम् › अवश्यं कथित्स्वरूतान्त आस्थेय इति ॥३२२॥ 

तथाहि- 

सापान्यपाङ़तिभावो जातिरिस्यत्र रो किकम् । 
लिङ्गं न संभवत्येव तेनान्यत्पारिग्रूहयते ॥ ३२३.॥ 

-` ` सामान्यादयश्शब्दाः पदा्थंमेकमाचक्षते भिन्नलिङ्ाः, न च तस्य 
पदाथंस्य लोकिकमस्ति लिङ्मिव्यलिङ्खास्तदाश्रयणे प्रसज्यस्तं पतेः 
शाब्दास्तस्मादन्यद्यौ पकं शाल्नीयं लिङ्कमाध्रीयते किं तदिध्युकतं भाष्ये 
संस्स्यानप्रसवो लिङ्कमिति ॥ ३२३ ॥ 

तद्याख्यातमाद- 

भरदृ्तिरिति सामान्यं रक्षणं तस्य कथ्यते | 
0 ® 

आविभावस्तिरो भावः स्थितिथेत्यय भिद्यते ॥ ३२४ ॥ 

> अज्ञखरपरिणामिनां गुणानां परिणामविशेषानादरेण प्रचत्तिः परि 
णाम इत्येवं सामान्यं लिङ्लक्चणं, तथा हि कस्य पुनः संस्त्यानं खरी 

पुमानिति चोदयित्वा गुणानां रूपादीनामिति भाष्यं, संच्व- 
 रजस्तमस्सन्निवेशानां रूपादीनां सस्त्यानं संहननं विवेकेनावस्थाय 
धर्माणां केषां चिस्प्रङृतो प्ररूतिलयः तिरोधानं स्नीत्वम् अपरेषां प्रसवो. 
धर्मिण्युद्धव आविर्भावः पुंस्त्वं रजसः प्रन्रच्िघमिणोऽङ्धितायां प्रादु 
भावः गुणानां चात्यन्तमितरेतरसखाह च्यात्तमस उदुभूतस्याङ्भूतरजो~ 
धमप्र्रच्यचरोधे तिरोभावः धमिंङूपस्यापि तिरोभू तधर्मावस्थायाम- 
चब्र्तिस्तमसस्सर्वधर्मापरागात् स्थितिनपुंसकं स्त्रीपुंसनिषेधरूपत 
व गसभ्यमानर्वान्न सेदेनं रक्षितम् , अत एवं संस्त्यानप्रसवावस्था- 

व्यांपत्वात् स्थितेकिङ्सवनाम नपुंसकं स्थितितिरोभावावस्थयोरजो 
धमप्रवत्तेगुंणास्तरेऽप्यञुवेधादन्वयित्वे सति लिङ्खानां सामान्यमेतद् 
अनेन लिङ्गन सवं पदाथा व्यात्ता इत्युक्तं भाष्ये प्रचत्ति; खल्वपि नित्या 
न हि कश्चिर्स्वस्मिन्नात्मनि मुहृतमप्यवतिष्ठत इत्यादि ॥ ३२४ ॥ ` 



६०६ सरके वाक्षयपदयि 

पत्तिप्न्तस्परेऽथां सिखाभेस्त् पररत्तिभिः । 
सततं न वियुञ्यन्ते बाचधैवात्र सम्भवः ॥ ३२५ ॥ 

बधते यावदनेन बधितव्यमपायेन वा युज्यते इत्यनुग्रहोपधात- 
निमित्तसान्निष्ये भावानां परिणाममनुभवतामाविर्भावादिलक्षणाभि- 
विशेषगप्रन््तिभिरजसख्रमवियोगः, तथा हि प्रतिकरमवस्थान्तरावधार. 
णाभ्यथाऽनुपपरया समुन्नीयते परिणामः तदुक्तं भाष्ये सर्वाश्च पुनमूतंय- 
एवमालिपिकाः संस्त्यानग्रसवगुणा इति, एवंरूपाश्च पदाथाः शब्देर. 
च॒गभ्यन्ते न हि शुद्धं परिणामि वस्तु तर्वमभिधानविषयः ` आक्रा- 
सेपश्रहेण शब्दवाच्यत्वादिति सवंशब्दानां शक्त्यनुसार लिङ्ख- 
नियमः समज्ञसः ॥ ३२५ ॥ | 

तच्च प्ररृतैलि गुणायां रजसाऽनवरतमस्त् प्र त्रत्तिश्ीखतां तद्िका- 
शणां च मोगश्यात्मक्रानां, यस्तु मोक्ता पुङूषश्चेतनर्सोऽव्यन्तविधर्मा 
भोभ्यज्ातान्निर्गुणः भ्रचृत्तिमननु मवन् कथमातमरीतन्यं चितिरिति 
लिङ्कविशेषनियताभिधानविषयतामनुभवतीत्या शङ्क्याह-- 

यश्च ेत्तिधमाखूयधितिरूपेण गर्ते । 1 
अनुयात्तीव सोऽन्येषां प्रहृत्तीर्विंष्वगाश्रयाः ॥ ३२६ ॥ ` 

बुद्धि दपंणे चिच्छायासंक्रान्ध्या मोगनिष्पन्तेर्मोग्यभावक्चाबलितमेव 
सैतन्यं व्यवहारे ऽध्यक्ष्यते तदेव च शब्दगोचरोऽव्यन्ताज्ञातस्याभिधा. 
नायोगात् तथा चान्येषां भोरयानां पृथगपरिमितपदाथंङूवानुगतां ` 
प्रवृत्तिः परिणामविशेषाननुगच्छतोत्याभासखगतलिङ्गमेरोपचासे निरा. ` 
भांसेऽपि खोतभ्ये ॥ ३२६ ॥ | 
तथा हदि- 

तेनास्य चितिरूपं च चितिकाङश्च भिद्यते | 
तस्य स्वरूपभदस्तु न कथिंदपि विधते ॥ ३२७ ॥ 

तेन वुद्धिदपणसंक्रान्तेन भोग्यजातेनास्य मोक्तुः चितिक्रियौ मि" ` 
धते, परतिमोम्यं विवेकेन भिद्यते विषयरूपायुकरेण हि ज्ञानमन्थथा ` 
प्रविभज्यते अत पएवातिच्छिन्नाऽपोयं चितिक्रिया चेत्यवगतकालमेदो- 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो इत्ति सपुरेशः । & ०७ 

पचारात् परविभक्तकाठेवावधार्यते परमार्थतः पुनश्चोतन्यमाश्रङ्पस्य 
भोकतुनं कश्चन स्वरूपतो देशतः कालतो वा मेदः चितिक्रियाऽपिन 
ततो भिन्ना निराभाससं विन्मात्ररूपत्वात्तस्य पुरुषस्य चोतन्यमिति त॒ 
विकट्पकलिपरताकारो मेदो राहोश्शिर इत्यादिवदनुत्पन्नविवेकयख्या 
तिकयोबाग्दशेनाञुगुणपुरुषयोः स्वरूपमेलनेन व्यवहरन्ति ॥ २३७ ॥ 

` इत्थं च कत्वा पारमाथिकेन चोतन्यरूपेण व्यवहाराभाव इत्याह-- 

अचेतनेषु चेतन्यं संक्रान्तमिव दश्यते । 
पतिबिम्बकधर्पेण यत्तच्छञ्दनिबन्धनम् ॥ १२८ ॥ 

बुद्धथाकारसन्नि विषेषु सच्वादि गुणेषु जडेषु सरवधमस्वच्छत्वा- 
तिशयवश्षेन चोतन्योपराग इति तत्रादशंतलगप्रख्ये प्रतिसंक्रान्तं बिम्ब. 
व्यावहारिकं चे तन्यमसिधानविषय इति तदन्येषां प्रत्र्तिरविदधदा 
भवति किङ्ोगमित्यथंः, यत्त्-परं स्वयंज्योतिरपे तविकारश्रन्थि 
तदपरिणापि नावतरति व्यवहारम् , तदुक्तं--चितिशक्तिरपरिणिा. 
मिनीत्यादि ॥ २९ ॥ 

तदेवं भ्यवहारे चेतन्येऽपि लिङ्गयोगात्- 

अवस्था तादृशी नास्ति या िङ्गन न य॒जञ्यते। 
क चित्त शब्द संस्कारों छङ्गस्यानाश्रये सति ॥३३०॥ 

* भोकतभोग्ययोलि ङमेदायुगमस्य साधितत्वात्तद्यतिरेकेण पदा. 
~ का चिदसो पदार्थावस्था यस्या लिङ्गसम्बधो- 
नास्तीति व्यापकमिदं लश्चणं जाताप्यवस्थशाज्रयस्यावियोगात् 
सर्वभावानां नित्याया अपि जातेस्तदनपायात् सम्भवदपि चेदं 
लिङ्गं कव चिदविवक्षया न कीच्यते तदाद भाष्यकारः तच्चोभयं. 
सवत्र, यद्यभयं सचत कुतो व्यवस्या विवक्षातः स्त्यानविवश्चाया- 
खी प्रसवविषक्षार्या पुमान् उभयोरविववक्षायां नपुंसकमिति 
तथा च शनब्दसंस्कारमान्रं न केवखा प्रकृतिः प्रयोकव्येति लिङ्गम 
ग्रध्ययस्तत्र यथोच्यते तद्धिताथनिदशे लिङ्गवचनप्रमाणं तस्यावि 
वश्ितत्वादिति, 

यदुक्तं “अवस्था ताद्रशी नास्ति या लिङ्गेन न युज्यत” 
इति. ॥ ३३० ॥ 
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तदेत्र. व्यक्तयति-- ` कः 

कृत्तद्धिताभिधयनां भावानां न विरुष्यते। ` क 

शास्रे छिङ्ग गुणवस्था तथा चादतिरिष्यते ॥९३३१॥ 

पाकः पक्तिः पचनमिति छृदभिदितो भावोऽवस्थामेदेन भिद्यमानः 
स्तदजुगतं लिङ्गभेदमचुभवन्नियतलिङगेशश्व्देविषयीक्रियते, एवं-ग 
रिमा गुरुता गुरुत्वमित्यादिस्तद्धिताभिधेयः, पकाऽपि हि यावदवस्थ- 
न्तरमजुभवव्येव न दि कर्चितस्वसिमिन्नात्मनि मुहतंमप्यवतिष्ठते यतः 
तथा च रूस्त्यानं संस्त्यायः संस्व्येति धातूपादाने काऽप्यवस्था लिङ्ग. 
मेदनविन्धनेः शब्दः प्रत्याय्यते, तदेवं गुणावस्थालक्षणं शास्त्रे परि. 
भाषितं लिङ्क न विरूध्यते कृत्तद्धिताभिधेथानां भावानां सिस्नमभिः 
नमपि अन्याथंकत्वाद्भावस्य किञ्चिदेकमेव लिङ्ग युज्यते तदित्थं सिः 
द्धेऽस्य टङ्गलक्षणस्य व्यापित्वं उपसंहरति तथा चाङृतिरिष्यत इति 
तथां चेवं सति गुणानां रूपादीनां सच्वादिशुणपरिणामरूपाणामावि- ` 
भांवाद्यवस्था प्रचत्तिसामान्यरूपा लिङ्गजातिरभ्युपगस्यत इत्युपसं* 
हारः छतः ॥ ३३१॥ 

इत्थं च जातिशब्दानां लिङ्गस्थासिसिद्धेढव्यवदाथिंकेन याऽत्र. ` 
लिङगविशेषसिद्धिः प्रसञ्जिता . सा प्रतिसमाहिता भवतीत्याह 

खङ्गं प्रति न भेदोऽस्ति द्रव्यपक्षऽ१ कश्चन । . , 

तस्पात्सप्नादक्लपा य सबरत्राबहटाङङ्कता ॥.३ ३२ ॥ . > 

दरभ्यपदार्थपक्चेऽपि गुणावस्था लिङ्माङृतिपदार्थनयेऽपि ता एवं 
व्यक्तथेदा व्यक्तयो जातिरिति गुणाचस्थासखंभवाद्यथायथं स्वदाक्त्य, ` ¦ 

सारेण शब्दे नियतलिङ्गा जातिद्व्यं वा नियतचलिङ्गं प्रतिपाथत. ¦ 

इति दशंनद्ये$पि लिङ्गं प्रति भेदाभावः कथं न मेदो यावता ज्ातिसः 
विष्टलिङ्गा दरव्यं पुनरनियतलिङ्गे मिव्याश्ङ्क्य निगमयति-तस्माः 
दिति, द्वि्येकलिङ्गयेवो पादानविकटपाश्च छिङ्गतानां सक्त बणिता, | 
इति -जातिक्ञच्दे स्तदुपत्रहे नियतेरे्ासङ्रेण {कङ्गोपादानादाविः 
प्रलिडगता जातेः कथित्ता न त्वेकलिडगपारन्रह एवेति पक्चद्यः 
साम्यं, नैयाकरणे्हिं न वस्तुधममों किड्गमिष्यते. अ।प तु शब्दार्थस्य , 
लिडगयोगः, प्रतीयते च शब्देभ्यो जातिरपरिगृहीतकिडगसम्बरन्धा* | 



ततीयकण्डे चतुद शो हत्तिसपुदे4ः । ६०९ 

तेन जातिः स्वयमेव लिङ्गम् अत माश्रयलिङ्गन लि ङ्गवच्वेनामिनिषि- 
श्यते; अत पएव गुणविवश्ना नित्यत्वादिस्येतदभ्यु पपद्यते, द्रव्य्यभि. 
चारेण जातेरपि गुणस्य स््रीत्वादे विवक्षाप्रक्लृपेः ॥ ३३२ ॥ 

एवं द्भ्यपक्षे साम्यं लिङं प्रति समथितं जातिपदार्थकेन 
सम्प्रति वचनं समथंयितुमाह- 

वचने नियमः शाङ्ञाद् द्रव्यस्याभ्युपगम्यते । 
यतस्तद्ाकृतों श्षास्रमन्ययेव समथ्येते ॥ ३३२ ॥ 

द्रभ्यपदाथंदशनेऽपि वहुषु बहुबचनमित्यादिश्ाखसामर्थ्याद्रचन- 
नियमः; न तु द्रव्यस्य सङ्ख्याऽस्तीस्येव साङ्यं परिहाराथं ह्यवश्यं. 
व चनमारम्भणीयम् ॥ ३३३ ।, 

एवं चेच्छास्वशरणा व्यवस्था; तदा जातावपि पद्ाथं तच्छा 
स्बमन्यथा वण्यते, कथपित्याह- 

वतेते यो बहृष्वथो भेदे तस्य विवक्षिते । 
स्वाश्रयेन्येपदिष्स्य शाद्धे वचनमुच्यते ॥ ३३४ ॥ 1, 

” यो जातिलक्षणे बहुषु वतते तस्य भेदे भिन्नाधारसमवाये विव. 
श्चिते बहुष्विति स्वाश्रयः शास्त्रे कथितस्य बहुववनं विधीयते-एवं- 
ह व्यपदिष्टस्य द्विवचममित्यादि वाच्यं, तदथमर्थः-द्वित्वसं- 
ख्याऽचच्छिन्नव्यक्तिविशेषाधिक्षरणा जातिद्विवचनान्तेन शब्देन प्रत्या. 
य्यते बहुत्वसंख्याऽवच्छिन्नाधारसमवेता तु बहुवचनान्तेन, एकत्व, 
संख्याऽऽधारावच्छिन्ना स्वेकवचनान्तेन, तदेतदुक्तं भाष्ये-अथ यस्य 
दन्य पदाथः कथं तस्येकवचनद्िवचनबहुव चनानि ? पएवं स वक्ष्यति- 
एकस्मिन्नेकवचनं दयोदधिवचनं बहुषु बहुवचनमिति यदिति तस्यापि 
वाचनिकानि न स्वाभाविकानि; अहमप्येवं वक्ष्यामि-एकस्मिन्नेक - 

वचनं दयोद्धिंवचनं बहुषु बहुवचनमिति, एकस्मिन्या तंते जातिरि- 
१, के चिदकारग्रष्टेषेणाभेदे तस्येति पठन्तस्तस्येक शाब्दा थ. 
सहजे शब्देन प्रतिपादयितुमिष्ट इति व्याचश्चते ॥३३४॥ 

७७ 



६१० सरके व।क्यपदीये 

एवमनधिगतमेदायामेव जातावाश्रयते वचनमुपपद्यते - 

यदा सवाश्रयमभेदेन भेद एव प्रतीयते । = 
७} @ र् ७, ~ ५, 

आकृतेद्रेव्यपक्षेण तदा भदा न विद्यते ॥ ३३५॥ 

आश्रयभेदेन जातेर्भेदाुचिधाने वचनभेदः स्वगत पव, तथा चा- 
नेक शब्दत्वमपीस्येकशेष आरभ्यत पवेति दव्यपदार्थंपक्चेण जातिष- 
दाथपक्चस्य मेदो नास्ति; उभयत्रापि प्रव्यथं' शाब्दनिवेश्ाद्, एतदेव 
दशनं भाष्ये देयस्वेनोक्तं यदि कदा चिदाकृतिरेकस्वेन विवश्चितां कदा 
चिदु द्वित्वेन कदा चिद् बहुत्वेन; एका.ऽऽकृतिरिति प्रतिज्ञा हीयते य- 
चास्य पक्षस्योपादाने प्रयोजनमुक्तम् एकशेषो न वक्तव्य इति स इदानीं- 
वक्तव्यो भवतीति ॥ ३३५ ॥ 

वस्मात्पागुक्तमेव युक्तमिव्युपसंहरति- 

अभेदे सेकशब्दत्वाच्छास्नाच्च बचने सति । 
एकशेषो न वक्तव्यो वचनानां च सम्भवः ॥३३६॥ 

व्यक्तिनिबन्धनसेदानुविधानाभावेऽपि स्वाश्रयमेदनिबन्धनं बहुषु 
बहुवचनमित्यादिशास्राययथोक्तेन न्यायेन यद्! जातिवंचनभेद- 
प्रतिपद्यते तद् प्रयोजकस्याथंस्येकत्वादेकरा्दत्वे सिद्धे ं 
यते सू्रमेकशेषलक्षणम् ॥ ३३६ ॥ 

अतः चोदयति- 4 ० 

नु चानमिधेयतवे द्रव्यस्य तदपाश्रयः । 
आकरतेरुपकाराऽय द्रन्याभावान्न कल्पते ॥ ३३७ ॥ 

आछ्ृतेश्शाब्दार्थत्वे दव्यस्यानमिधीयमानत्वात् तद्ाश्रयलिङ्सं- 
ख्या ऽसिद्धिः; कथं ? श्ब्दाथ निमित्तो हि शब्दसंस्कारः, अनभिधीय. 
मानस्य च वस्तुतः सच्वेऽपिःखंस्कारं प्रत्यसच्वमेव ॥ ३३७ ॥ 

एतत्परिदहतंमाह- 

व्यपदेशोऽभिधीयेत न शाखे कश्िदाभितः | 
द्रव्यं नाप पदा्थोयोन च स प्रतिषिध्यते ॥३३८॥ ` 

बहुषु वबहुवचनमित्यादिशाखरेऽभिधीयमानाश्चरयमेदनिवन्धनानि | 



तर्तायकाण्डे चतुदंशो हत्तिसपरदशः। ६१९ 

वचनानीति न वचनमस्ति किन्तु सामान्येनेतदुच्यते तथा च भिन्ना. 
धारा जातिवंचनमेदं प्रतिपद्यत एव, न च ज।!तिपदार्थदरशने द्रव्यं नाम 
पदार्थो नास्ति तथा च भाष्यं-न ह्याङृतिपदाथंकस्य द्रव्यं नामन पद्. 
थो द्रव्य पद्ाथंकस्य वाऽऽकतिनं पदाथं इति, आङ्ृतिपदाथंवादिनो- 
द्रव्यं नाम यः पदार्थोंन स नास्ति; अपितु विद्यभान एवेति भिन्न. 
द्रव्यसस्बन्धाया जातेराश्रयगतो वचनसेदोौऽ विरुद्धः, अतो ऽनन्तरं- 
भाष्यं कस्य चित्तु किञ्ित्प्रधानभूतं किञ्चिद् गुणभूतमिध्यादि ॥३३२॥ 

तद्याचषे- 

गुणभावोऽभिषेयतवं परति द्रव्यस्य नारित: | 
# ३ ५५ [@र 

उपकारी गुगदशेषः प१द्।थे इति करपन। ॥ २३९ ॥ 

ज्ञातिपदाथकस्य जातिः प्रधानं शब्दवाच्या द्रव्यं-तु गुण. 
त्वेन शब्द वाच्यमिति न विवक्षितम, अपि त्वनसिधोयमान- 
स्यापि द्रव्यस्योपक्ारित्वाज्ञाति प्रति गुणत्वमुच्यते, तथा हि लोक्षे 
यो यस्योपकारी स तदथः शेषभूता गुण इति कर्प्यते; तथा च दग्यं- 
जाताविति तत्सम्बन्धेन तद्धतवचनमेदभ्रतिपत्तिरिःयुक्तं भवति ॥२३९॥ 
क्थमभिधेयत्वं प्रति गुणभावो द्रव्यस्य ? अत्र भाष्ये स्पष्टो न भ्या- 

ख्यायत इत्यत आह- 

द्रव्ये न गुणभाव ऽस्ति बिना द्रव्याभिषायिताम् । 

आचरतो वा प्रधानत्वमत एवं समथ्यते ॥ ३४० ॥ 

द्रव्याभिधायितां विनेति, अत्र सति द्रन्याभिघधाने यस्माद् द्रव्ये 
गुणभावो नास्ति जातवा प्राधान्यं तस्मादेवमेतद्धाष्यं व्याख्यायते 
गणत्वमुपकारिर्वेन द्रव्यस्य नाभिधीयमानस्वेनेति; अमिधोयमानता- 
यां हि दञ्यस्याङृतिरवच्छेदिका स्यादिति तदेव प्रधानममिधीय- 

मानं स्याद् आछृतिस्त्ववच्छेदो पयोगिनी गुण एव स्यान्न पधानं, 
तथा च यथा राजयपुखष इत्यत्र राजार्थं |न संख्यामेदं प्रधानगतमवल- 
भ्बते तथा जातिरपि नावलम्बेत सत्यपि तु गुणत्वे तदनुक्तौ वचन- 
भेदापत्तरेकशोषध्रव्यास्यानमयुक्तं स्थाद् यदा तु नाभिधीयते दव्य. 
तद् ऽनमिधीयमानमनिषोयमानाया जतेगुंडशब्द् इव माधुर्यादिसे- 
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दकमित्यारमाधारलिङ्गसंख्योपसंहारेणोपकारित्वाद् शुण इतिं युज्यते 
वकतुम् ॥ ३४१ ॥ 

के चिद्(भधीयमानयोरपि जातिद्रध्यय।गुणप्रधानभावं समर्थय. 
न्त इत्याद- 

केधिह् गुणमधरानत्वं नामाख्यातवादिष्यते । 
न इत्तिवत्परायंस्य गुणमावस्तु वण्यते ॥ ३४१ ॥ 

पाचकः पचतीति यथाऽभिधीयमानयोरेव क्रियाकारकयोगंणध्र 
धानभावस्तथाऽजापि, तथा हि नामपदेन क्रियाकार्कसंबन्धोपस 
जनः साधनाश्रयः प्राधान्येनासिधीयते धात्वथंस्याज प्रत्ययाथंविशेष- 
णत्वात्तेन चाज भूतेन भाविनाऽपि च सद्धिशेष्यत इति न क्रियाप्रधानं. 
भावावस्थायामेव तथात्वाहू अत्त एवान्न संबन्धे भावप्रत्ययस्तस्येव प्र. 
वृत्तिनिमिच्त्वात् क्रिया त्वज गुणभूताऽपि मेदेनावसीयते, आसख्यातप- 
देन तु साधनविशेषप्रतिरब्धाचुत्रहा क्रिया प्राघान्येनोच्यते जान्यमा- 
नावस्था यत्र क्रिया व्याप्रियमाणेन साधनेन विशेष्यते प्रत्ययाथंनापि स- 
ता कतु व्यापाररूपा हि भावन भाव्यमानधात्वर्थनिष्ठेति प्रधानभू- 
तन्यापासयवेशेन कतुयं एवावगमः स एव पराथंस्यापि प्राधान्याव- 
गमदेतः ॥ ३४१ ॥ | + 

तदेवं गुणभूतमप्यत्न साधनं मेदेनावधायते तथा च विशेषणेयु . 
ज्यते देवदत्तः पचतीति, अत एव स्वसंख्यया क्रियाञ्ुपकरोति पच- 

तः पचन्तीति; फएवं जातिपदाथंतायां जातिः प्राधान्येन शब्दवाच्या 

द्व्यपदाधथिकानां तु द्रव्ये विवक्चानियभेन हि युज्यते गुणप्रधानभावः 
यथा तु राजपुश्षादो चत्तिपदे पराथस्योपसजंनपदाथंस्य गुणमा 
बोऽप्रधानत्वं नेवं नामाख्यातयोः साध्यसाधनभावस्य कथ्यते, तथा 
हि वृत्ताबुपस्जंनाथंस्य प्रधानेन संभेद पत्तिर्विवेकाग्रहणात् स्वप्रयु 
क्संस्कारनिमित्तता नोपपद्यते शाब्द् एव हि गुणभावः तस्य, तथा | 
चार्थादिविशेषणं न युज्यते पाचकः पचतीति तूमयघ्रापि साध्यसाध- 
नभावावच्छेदेनोभयमपि क्रियाकारशररूपं प्रतीयत पव केवट खा- 
मथ्याद् गुणप्रधानभावः प्रतीयते यथायोगं, तथा हि भूतं भव्यायेति । 
परिनिष्ठितरूपं साधनं पराथं परिनिष्ठितत्वादेव अन्यस्योपकारायोपा- | 
दीयमानत्वाद् यदु दिश्य च तस्प्रद्त्तिस्तत्साध्यं प्रघानमाख्यातपदे तु 



तती यकाण्डे चतुदंशो हा्तसयदश्चः । ६१३ 

कारक्रशक्तिः प्रतत्तिनिमित्तमिति तदाधारः प्राघाव्येनाभिधोयते, एव- 
मिह दशनमेदे ऽपि द्वयोरपि शब्दाथत्वेन यदाऽऽरूतेराधारप्रकटिपताति 
शयसम्पादनाय द्व्योपादानं तद्ाऽऽ कतिः प्रधानं विशेष्यत्वेनोपक्रमाद् 
यदा तु व्यक्तिविशेषावच्छेद परमाङ्त्युपादानं तद् विपयंयः ॥ ३५१ ॥ 

यथेवमाकृतिपक्चेऽपि द्रव्यस्याभिधीयमानत्वात्तद्रतवचनमेदव- 
चछब्द्भेदप्रसङ्क इत्यारन्धव्योऽज्रापि एकशेष इत्याशङ्क्याह 

गुणभूतस्य नानात्वादाछतेरेकशच्दता । 
सिद्धो वचनभेदश्च द्रव्यभेद समन्वयात् ॥ ३४२ ॥ 

आकृतिपदाथिकानां द्रव्यं गुणभूतं भिन्नमिति न गुणभूतशब्दा. 
थंमेदापेक्चमनेकशब्दत्वम् अपि तु पधानभूतशब्दाथंमेदपेश्चमेकश- 
ब्दत्वमेव न्याय्यमिति नाथं एकशेषेण व चनमेदस्तत्र सुतरां सिद्धो. 
ऽभिधेयेन द्रव्येण भिन्नेन योगाद्, अयममिप्रायः-मेदामेदयोगंणप्रधा- 
नभूतयोविरोधात् प्रधानयुक्तमेवेकशब्दत्वं, न हि प्रधानमनाद्रत्य गु. 
णकिधानं युक्तं, स्वनिमित्तं तु संस्कारं प्रधानाचुग्रहाय गुणो वचनमे- 
दखक्षणं भ्रधानाचुपरोधिनं प्रापयतु कोऽन्न विरोधः ॥ ३४२ ॥ 

तथा हि- 

॥ साधनं गुणभावेन क्रियाया भेदकं यथा | 
कै "हैः 9 ५ ४ 

|, आर्यातेष्वेकञ्ञब्दाय। जातेद्रेव्पं तथोच्यते ॥ ३५६३ ॥ 
किप्राप्राघान्य आख्यातस्य यथा गुणभूतसाधनाश्रयो वचनभेदः प- 

चति पचन्तीति; तथेक शब्दवाच्यायाः प्रधानभू ताया जातेस्तेनेव शब्दे- 
न दरव्यस्थासिधाने सनिहितोऽभिधीयमानो गुणोऽसावात्माधारं स- 
ङख्याभेदं तत्र कट्पयति येन हि गुणघमेण प्रधानस्योपरोधो न 
भवति तं प्रघानोपकारायोपस्थापयत्येव गुणः; अन्यथा गुणत्वमेवा- 
स्य होयेव; उपकास्प्रभावितस्वात्तस्य, इत्थं च नामाख्यातवदिति निद्- 
शने सुसदरशमुक्तं न चत्तिवदिति, न हि राजपुर्षे राजाथनिभित्तः 
कञ्चिद् वचनसेदादिःखंस्कारोऽत्यन्तममेदा पत्तेः प्रधाना्थनोपखजंना- 
थस्य, अन्न च साधनं क्रियाया न भिन्नां संख्याभुपसहरति; अपि त्व- 
विद्यामानमेदाऽपि स्वतः क्रियाश्रयगतवचनमेदापेक्षया पचतः पच- 
न्तीति तिङन्तेनामिधोयत इस्युच्यते; तथा च गुणभूतखाधनमेदादेव 



६२४४ सर्टीके वाक्ष्यपदयि 

निज्ञातमेदत्वान्न तिङन्तान्यकशेषारम्भं भ्रयोजयन्तीति भाष्येऽभि- 
हितम् ॥ ३४३ ॥ 

तदेवं जातिविशिषस्प दभ्यस्याभिधानेऽपि प्राधान्याज्ञात्िपदा. 
थाभ्युपगमे लिङवचनसिद्धिरूपपादिता, लिङ्क चनलिद्धिशुंणस्यानि - 
त्यत्वादिति, गुणोऽत्र दरव्यं विवश्चितं, यदा तु जातिमान्नाभिधानमेव 
तदा गुणवचनवद्ाश्रयतो लिङ्वचनानि व्याख्यातुमाह- 

एकत्वे तुदयरूपत्वाच्छब्द्ा नां भरतिषादने । 

निमित्तात्तदतोऽयेस्य विशि्टगरहणे पति ॥ ३४४ ॥ 
सोऽयामित्यामिसम्बन्धादाश्चयेराछ्तेस्सह । 
प्रत्तो भिन्नशब्दायां लिङ्गसंख्ये भरसिध्यतः ॥३४५॥ 

आधारेस्खह जातेरभेदे सति शब्दे ः प्रत्यायने क्रियमाणे ये जाति. 
विदिष्द्रव्याभिधायिनो ये च जातिमाच्राभिधायिनः शब्दास्तेत् त- 
द्यरूपत्वादभेदेनाध्यवसीयन्ते; तथा हि-स्वाथचत्तिप्रतिपादने जाति. 
शाब्देजातिलक्षणनिभित्तं तद्वति दव्येऽध्यारोपितमाध्चित्य जातिवि्ि- 
घस्य द्रव्यस्यामेदेन प्रत्यायनमिति तेराश्रयभूतेद्रभ्येस्सह जातेः सोऽ. 
यमित्यमेदप्रास्षो निमित्ताविधानेन निमित्तिनोऽप्यनुविधानात् तद्र 
तलिङ्संख्योपादानं शुकलादिवदविखद्धं भिन्नशब्दायामपि प्रवुत्तो 
यद् हि जातितद्धन्तो द्वावप्येकशाब्दवाच्यो तदेकशब्दा प्रवृत्तिध्यां 
ख्याता, इह तु जातिमाच्नक्य शब्देन प्रतिपादने मिन्नशब्दा | 
अत्रापि च निमित्तसरूपप्रत्ययोपजनाद्यथाप्रत्ययं च शब्देनाभिधाना- ` 
न्निचित्तिसंक्रान्तेव शब्दप्रवत्तिः, तथा हि-अस्य गोरिति व्यतिरेको न 
दष्ट इत्यभेदोपचाराद्श्रयलिङ्कवचनसिद्धिः, पवं च फलतः पश्च 
योरभेदः; पूवर तु गुणप्रधानभावेन इयोरभिधानम् इह त्वभेदोपचा- 
रादित्येताघान्विरोषः, यद्वा पृव्नानभिधीयमानमपि द्व्यञुपकारकं- ` 
विवक्षितं तथा च चोदितम् ॥ ३४४-३४५॥ 

नच्ु चानभिधेयष्व इत्यादिजातिरश्चषणनिपमित्तादुविधानमन्तरेण 
च न व्यक्तयो-यथाविशेषणव्यवहारमवतरन्तोत्याह-- | 

भाक्च जात्यमिसम्बन्धात्सवनामाभिषेयता । 
वस्तूपकक्षणं सस्ते भदुभ्यन्ते त्यदादयः ॥ ३४६ ॥ 

+न क ए; ज = क ध -7 ११ 
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तृतीयकाण्डे चतुरदेशो इत्तिस प्रदेशः । ६१५ 

याबज्ञातिरूपमाधारे न प्रत्याय्यते तावद्यक्तोनां रूपानवसायाद 
निरूपणमेव विशेषणम् अरूपिका हि जातिराधारं न निरूपयन्ती ञ्य. 
वहारयति यथास्वं वशेषह्ाब्दे विशिष्टजातिरूपणाभावे तु विशेषश 
इदानामगोचरः पद्ाथं इति सत्वे द्रव्ये लिद्धस्वभावे तु वस्तुमाच्नोप. 
लक्चणास्सवंनाप्रशाञ्द्ास्त्यदादयः प्रयुज्यन्ते, ते हि वस्तु किञ्चिदिति 
सामान्यमान्नतया पदाथंमचगपयर्ति तस्मादिशेषप्रत्यायनाय जातिरू 
पाध्यासेन निनित्तरूपतां प्राप्ताः पदार्था यथायथं जातिशब्दैरभिधी. 
यन्ते गवादिभिरित्यमेदोपचाराज्ञाति शब्दानां द्रव्यासिधनिं न गोणप् 
अपितु भुख्यमेवेच्याश्रयलिङ्वचनसिद्धिख्त। ॥ ३४६ ॥ 

अत्रेव मतान्तरमाह- 

पाको पाका इति यथा मेदकः कथिदाश्रयः । 
इष्यते चानुपादानो धर्मोऽसों युणावाचिनाम् ॥३४७॥ 

पाकशब्दः क्रियाधमंवचनो नोपादत्ते तदाश्रयम्, अनुपादानेऽपि 
चान्न क्रियाऽभश्रयो मेदकः, तथा हि द्विवचनबहुवचने भवतः कमं 
स्थत्वात् पचिक्रियायास्तद्मेदे पकमेदायिघानमच्न, एवं गुणवाचिनां 
शब्दानां सोऽयमिति सम्बन्धादाश्रयाचुपादाने ऽनुपादानोऽसावाश्रयो- 

भेद क इति जातिशब्दानां गुणवचनत्वादनुप।त्द्रव्याणामपि वचनमेद- 
स्तेत्स्यतीति केश्चिदभ्युपगम्यते, तत्त॒ न युक्तं-पाकौ पाका इति 
सोऽयमित्यभिसम्बन्धेनाश्रयोपादानस्याद्रष्ेः, युक्तं यद्ाश्रययेदेन पाक- 
मेदाद्धिन्न शब्दाभिधेयत्वे स्वगत पव वचनसेदः न ह्ययमाश्रयगतः- 
आश्चयसेदेनाध्ितस्य मेदादाध्ितमेदाुयाय्येव तथा च गुडतिलतः 
ण्ड्लोदनानां पाक इत्याश्रयसेदावगमादेवाध्ितासेदप्रतीतेनं बहुव- 
चनं, शुक्छादिशब्दानां तु सोऽयमिति सस्वन्धेन द्र्टमाश्रयोपादानम् 
अत.एव च जातिशब्दा भाष्ये निदशनत्वेनोपन्यस्ता गुणवचनव- 
दिति, तथा हि-जातिशाब्दा अप्याध्रयममेदोपचारादुपाददत पव भा. 
धितमाच्रं च गुणो विवक्षित. इति जातिरपि तथा प्रसिद्धवस्तु गुणव. 
चनत्वेन शुङ्कादिरित्युपमानं न चाधारमेदेऽपि जातिभेदः पाकादि 
वदित्यभिन्नशब्दस्वे प्रत्याख्या एकशेषेऽभेदोपचारेण तद्चत्तिच्रन्त 
लिङ्वचनसिद्धिरत् विवक्षिता न त्वाश्रयाचुपाद्ानेन ॥ ३५७ ॥ 



६१६ सरीके वाक्यपदीये 

तथां हि- 

आश्रयस्यानुषादाने केवरं रभते यदि । 

आधारधमोन् सापान्यं पुरस्तात्तद्विचारितम् ॥३४८॥ 
अनुपात्ताधारं शुद्धमेव जातिशब्देन सामान्यमभिदितमित्याधारग 

तान् लिङ्कसंख्याङश्चणान् धर्मासप्रतिपद्चत इति नेदं गुणवचनवदिव्यत्न 

परिहारे व्याख्यातुं युज्यते, पतद्धि पुवं परिहारे लि ङ्गखिद्धिगुणस्या 
निच्यत्वादिव्यत्न पक्चान्तरं व्याख्यातं तथा हि ननु चानयिधेयत्व 
इत्यादिना चोदयित्वा । 

““व्यपटरेोऽभिधेयेन शास्रे कथ्िदनाश्रितः› इति 
परिहतं, द्वितीयश्चापि पक्चोऽत्र व्याख्यातः कैश्चिद् गुणश्रधान- 

त्वमित्यादिना द्वयोसप्यभिधोयमानत्वरृश्चणो गुणप्रधानभावेन, अ- 
स्मिस्तु ऽरिहारे जातेरेवाभिधेयता अमेदोपचारात्त तदाश्रयोपादाने 
तद्धमंसिद्धिः, तत्र कथमसमेदोपचार इत्युक्तं भाष्ये सामान्ये चत्तस्य 
चुत्तिरूपजायत इति ॥ ३४८ ॥ 

तदुपपादयितुमाद- 

नातो पर्वं प्रहत्तानां शब्दानां नातिवाचिनाम् । 
अशब्द वाच्या सम्बन्धाद्यक्तिरप्युपजायते ॥३४९२॥ 

निमित्तपुरस्सरा निमित्तिनो वृत्तिरिति पूवं निमित्तभूतायां जातौ 
शब्दप्रच्तिस्सा च जातिनिराश्रया न सम्भवतीति शब्देनासिधाय- 

केन॒ विषयीकृतादपि तद्त्सम्बन्धरश्चणांत् सामर्थ्याद्यक्तिस्तद्धसपरत्य- 
यपथसुपारोहति तथा चाह-'अधिकरणगतिस्साह चादि ति परत्य 
यानु सारेण च शब्दाः प्रवतंन्न इति ॥ ३५९ ॥ 
क्रमो ऽत्यन्नोपपन्न इत्याह- 

सोऽयामित्यमिसम्बन्धाजज्ञातिषर्मोपचयंते। 
द्रव्यं तदाश्रयो भदो जातेश्चाभ्युपगस्यते ॥ ३५० ॥ 

अभेदाध्यासाज्ञातेरिव धर्मोऽस्येति दरव्यं जातिशब्देनोच्यते 
जार्यात्मकस्वापत्तेः निमित्तरूपाच्छुरितस्य पदार्थस्यावगमात्तयेंवा- 
भिधानप्रवृत्तिरिति जातिलश्चषणनिमित्तं व्यक्तवध्यस्य तदभेदेन शब्द्- 



ततीयकाण्े चतुदश इत्तिसपुदेशः । ६१७ 

स्तन्न धतंते तथा च द्रव्यस्यापि निमित्ताच्छुरितस्य निमित्तनिवन्ध 
नेन शब्देनाभिधानमर्थतो जायत इति तदाध्रयस्सङ्रव्यामेदो निमि. 
तेऽपि प्रतिज्ञायते, न हि जातिशब्देन द्रव्यं स्वेन रूयेणाभिधीयते 
अपि तु निमित्तस्य तज्र सन्निधानान्निमित्तममिदधता शब्देन साम 
ध्याज्निमित्युपादानं निमित्तिनो निमित्तस्य निष्कष्रस्याभावात् तथा 
च प्रयोजकीकतं मिमित्तमेषाभिधानमिति तदमेदात्तदेकत्वं न्याय्यम् 
उपात्तनिमित्तिगतस्तु ध्मप्रतिलम्भः विरम्य उ्यापारायोगाच्च शब्दस्य 
नायमभिधायां करप, प्रतिपत्तारस्तु तमेकमेव संखष्रमथ' स्वकल्प 
नाभिविभजन्त इति तदभिप्रायेण सामान्ये वत्तस्येति भाष्ये क्रम 
उक्तः ॥ ३५० ॥ 

एतदेव निदरशनेन साधयति- 

पञचकश्षब्दा यथाऽऽधये प्चष्वेव व्यवस्थितः । 
तश्वेनाह तथा जातिशब्दो द्रव्येषु वत्तेते ॥ ३५१ ॥ 

मञ्चाः क्रोशम्तीति क्रियासंबन्धस्याधेये मश्चस्थे प्राणिन्युपपत्त. 
राधाररूपामेदेनाधारवचनोऽपि मश्चश्लब्दस्तदाधेयवचन इति निश्ची. 
यते ; एवमानीयन्तां गाव इति क्रियासंबन्धस्य जातावनुपपत्तेस्तदसे- 
दौपन्ना व्यक्तयः; क्रियासमन्वयसमथां जातिनिवन्धनेन शब्देनोपा 
दीयन्त इध्यवगमः ॥ ३५९१ ॥ 

ययेवं कथं जातिरेव चदाथं इत्यत भह- 

तश्र जातिषदाथत्वे तथेवाभ्युपगम्यते । 
जातिरुत्खष्टषङ्ख्या त द्रग्यारेमन्यनुषञ्यते ॥३५२॥ 

यथाऽऽधेयाभिधानेऽपि मञ्चशब्दस्तदाधारवचन इव्युच्यते त 
थेव सत्यप्यांश्नयद्रव्योपादाने जातिङाब्दो जातिषपदाथं पव व्यव 
स्थाप्यते द्रव्यमपि हि नासो स्वरूपेणाचष्ठे; अपि त॒ जातिरूपाध्या 
सेनेत्थुपचरितं जातिरूपसमावेश्ाद् दव्यांभिधानं वाहीकाभिधां 
नवद् मुख्यं तु जात्यभिधानमे व निरूढत्वाञ्च नोपचारप्रतीतिः, यथेवं- 
निमित्ताभिधानं मञ्चादिवदेव स्थात् तथा चंकजाव्याच्छुरिता ध्यक्तय- 
स्सर्वं १ पेक्येनाभिधीयेरन्निति वचनभेदो न स्यादिव्याशङक्योक्त- 
ज्ातिरुत्खश्संख्येच्यादि, {जातेः स्वतः सड.ख्यारहितत्वाज्िरस्तस 

७< 



६१८  सरीके वाक्यपदीये 

ङख्यास्वरूपेण ' केवलमसो द्रव्येऽध्यस्यत इति न तदाश्रया का चि- 
दन्न स्ङख्या प्राप्नोति नापि लिङ्मलिङ््वात्तस्या इत्थाधारगतलिः 
ङ्संख्योपत्रह एव न्याय्यः ॥ ३५२ ॥ 

तदेवमुपपन्नो जातिशब्दानां लि ङ्व चनथागः शुङ्कादि शब्दवत् , तत्र 
शुक्कादिशब्दानां मतुष्छोपादभेदोपचाराद्वा तद्वति चृत्तिः जातिश- 
ब्दानां तु व्यतिरेकस्य कदा चिदव्यदशंेनान्मतुब्छोपेन नार्थौऽमेदोप- 
चारादेव तदति चन्ति: तथाऽपि च तद्वदमिधानमान्नं समानमाध्ित्यो- 
पादाय मेदानादरेण शुङ्ादीनां द्र ्टान्ततोपपत्तिर ` त्याद-- 

अस्यदपिति वा यत्र सोऽयपियपि वा श्रतिः 
वतेते परधर्मेण तदन्यदाभिधीयते ॥ ३५३ ॥ 

मस्वर्थीथवशेनामेदोपचरेण वा शाब्दोऽन्यन्न वतंतां ; निमित्तरूपा. 
ध्यासेन तु निमित्तिनोऽभिधानं त॒द्यम् इयता चेह प्रयोजनमित्यर्थः, 
इत्थं च यथा गुणरूपशब्दत्वं द्रव्यवाच्यत्वेऽपि शुङ्कादीनामुच्यते 
तथा गवादीनां जातिशब्दत्वेऽपि न का चिद्धानिः ॥ ३५३ ॥ 

तथा हि- 

यत्प्रधानं न तस्यास्ति स्वरूपपनिकरूपणात् । ९ 
गुणस्य चात्मना द्रव्यं वद्धारेनोपलनक््यते ॥ ३५४ ॥ 

निरूपाधेरथस्य द्रव्यात्मनः क्रियासं बन्धश्चमस्य शुद्धं स्वरूपं व्य- 
वहारे नास्ति शाब्दे वेकल्पिके बा निरूपणपुषंको हि व्यवहार 
तच्च निरूपणमथस्योपाधिरूपाच्छुरणेनेव ततश्च गुणस्य यथाय. 
थं शुङ्कजात्यादेविशेषणस्यात्मना स्वरूपेण द्रव्यं व्यवहारे तद्भावं 
गुणात्मतामिषोपगतमुपरक्यते निमित्तसरूपतां प्रापतं ् 
व्यथः ॥ ३५४ ॥ 
पवमपि जातिप्राधान्यं न चुचख्यतीत्याद- 

गुणस्य मेदकारे तु प्राधान्यमुपजायते । 
सेखगेश्चातिरथेशु साक्षादेव न वतेते ॥ ३५५ ॥ 

यदा द्रध्यं प्राधान्येन विवक्षितं भवति तदा .जात्युपधीयमानं, | 
तदभिधीयते ; यदा तु गुणस्यान्यस्माड् मेदेनाख्यानं प्रधानतया तदा | 

। 



ठेर्तायकाण्डे चतुदंशो इत्तिसपुदेश्चः । ६१९ 

स्वसामान्यावेशेन तदमेदप्राघ्षस्य तस्य प्रत्यायनं, यदा तु जाति. 
रेव प्राधान्येनामिमना तद् तस्याः शब्दस्वरूपाध्यासेनाभिधानं, तथा 
हि धमान्तरसंसर्गांपहितरूपविशेषं वस्तु शब्दाः शक्युबन्त्यभिधातु न 
शुद्धम् अत पव शब्द संसगंनिमित्ता श्रतिः शब्द सं सगंश्रतिरित्युच्यते 
सा च धर्मान्तरमुखेनाथंषु निविशते नोपधानत्यागेन साक्षाज्निरूपाघे. 
रनिरूपणान्निरूपणपूवकाणां शब्दानामविषयत्वात् ॥ ३५५ ॥ 

पवं तावज्ञातिपदाथंताप्रस ङग् द्रव्यपद्!थंताऽपि कथं भवतीष्या- 
ह~-यदिवा सोऽयमितिसं बन्धाद् दव्याभिधानेऽपि यदि जातिषदा- 
थता कथं तहि द्भ्य पदार्थतेव्याह- 

जातो इत्तौ यद्] द्रव्ये स शब्दो वतेते पुनः । 
जातेरेव पदायत्वं न वद्ाऽभ्युपगम्यतं ॥३५६॥ 

ज्ञातो च्तित्वाद्विशिष्ं यदा दनव्यमप्याह् न जातावेवाभिधा- 
विरामः शब्दस्य तदा जातेश्च केञ्छाया न पदार्थत्वम् अभेदोष 
पचाराञ्च सोऽयमिति संबन्धेन यथा सम्रथितं न द्रध्योपादानमभ्यु 
पगम्यते ; अपि त॒ तद्रत्पश्चोऽयं पूवत्र परिहारेऽभिदहित इत्यथः ॥३५६॥ 

नु च विरस्य व्यापाराञुपपत्तेः शब्दानां कथं जातो वर्तित्वा. 
व्सछ पव शाब्दो द्रव्ये वतेते दशंनभेदेन हि भिन्ना एव शब्दा जातिमा 

ज्रत्चनास्तद्टद्चनाश्चेत्यत आह- 

भ्रह्तानां पुनटत्तिरेकत्वेनोपवरण्यते । 
प्रतिपत्तेरुपायेषु न तमनुगम्यते ॥ ३०५७ ॥ 

` साद्रश्यादभेदावसखायेनेवमेकत्वेन व्यवहारः प्रतिपादनोपायः सं- 
खष्ार्थायिधानं ह्यत्कममप्येवंकट7नया क्रमेण प्रतिपद्यते 

न च परप्रतिपच्युपायानां परमा्थाचुगमो न्याय्यो रेयत्वात्तेषां- 
तथा च तद्वद(भधाननयेऽक्रप्रमेवोभयाभिधानम् ॥ ३५७ ॥ 

अत्रापि चोभयाभिधाने प्राधाच्याप्राधान्यविवक्षावशेन जातिषप- 
दार्थ॑ता द्नव्यपदा्थंता च दशनसमेटेन समुत्ति्ठत इत्याह- 

अपृथक्छन्द वाच्यस्य जातिराश्रौयते यदा । 

| द्रव्यस्य सति संस्पर्चं तद् जातिपदाथेता ॥३५८॥ 



६२० स्टीके वाक्यपर्दायि 

एकशब्दोपादानत्वेऽपि जातिद्रव्ययोयंदा जातिरयधारमेद प्रकल्प. 
तभेदा कायंप्रवृत्तो पाधान्येनाश्रोयते ब्राह्मणाः शशुश्रषितव्याः योऽयं. 
पानीयं पिबति स गोः न पदा स्प्रष्टव्यो, गोरनुबन्ध्य इत्यादौ तदा 
सत्यपि द्रव्यस्य शब्देन संस्पशं जातिपदाथंपश्च एच ; जातिेदप्रति- 
पादनमा्नोपक्षयत्वाद् द्रव्यस्य ॥ ३५८ ॥ 

द्रव्यस्य सति संस्पशं द्रव्यमाश्रीयते यदा। 
वाच्ये तेनेव शब्देन तद्। द्रव्यपदाथंता ॥ ३५९ ॥ 

जात्युपादायिनेव शब्देन द्रभ्योपपादने सत्यपि तस्याभिधेय- 
तथेव सम्बन्धे संस्पशं यदा द्रव्यं प्राधान्येन कायंसंबन्धितयाऽऽश्रीय. 

ते जातिस्तु तद्धिशेषणमान्नोपक्षया ब्राह्मणमिमं भोज्ञयेत्यादौ द्र्य 
परायां चोदनायां तदा द्रव्यपदार्थपक्चः ॥ ३५६ ॥ 

तदेतद दुक्तं कस्य चित्तु किञ्चित्प्रधानमिति जातिपरायामपि 
चोदनायां क्रियांसम्बन्धक्षमत्वाट्रुव्यमेव तात्पयंद्रशा षदार्थोऽव- 
तिष्ठत इत्याह- 

अप्रथक्छन्दवाच्याऽपि मदमात्रे प्रवते । 
यदा सम्बन्धवल्लातिस्साऽपि द्रव्यपदाथंता ॥३६०॥ , 

दथोरपि शब्दोपादानत्वे कायप्रतिपच्ययोग्यत्वादनाद्र्य जाति. 
द्रव्यमेव पदार्थमातिष्ठन्ते व्याडिगप्रभतयः, यदाहुः “चोदना च त. ` 
स्यारम्भादि?ति, जातिस्तु मेदमाने स्वा त्रयन्यवच्छेदमाज एव तक्र 
प्रवर्तते शाब्दाभिधेयाऽपि तद्यथा राजपुरुष इत्यत्र समासवाच्योऽपि 

` सम्बन्धः; सम्बन्धिस्वरूपावच्छेद मात्रोपयोगोत्युत्तरपदाथप्रधान पव 
समांसो न समस्बन्धप्रधानः, | 

धवं गवादिशब्दा जात्यभिधायिनोऽपि तद्रल्प्रधानाः यथाच 

राजपुरषादयष्शब्दाः सम्बन्धोपाधिकमथ सङृदेवामिदधति तथा 
जातिशब्दा जातिदिदिष्ठं नात्र क्रम ईन्यपृथक्छब्दवाच्येत्यनेनाह, 

द्रक्यते च केषां चित््रमो यथा गगंशब्दो मूलग्ररृतिमुक्त्वा गर्गा इति 
वृत्ताबपत्यमादेव्यतो गैघम्यं' सचयितुमेवमत्राभिधानम् , पवं दशंन- 

भेदेन पदार्थद्ययं विभक्तं केषां चित्तु शुद्धेव जातिश्दान्दवाच्येति जाति 
पदार्थंपक्षे शुं च द्रव्यशब्दधाच्यमिति द्रव्यपदाथ इति पक्षः ॥ ३६० ॥ . 



ठतीयकाण्डे चतुदंशो हात्तेसमुशशः । ३९१ 

इदमपरं पक्चद्यमित्याह- 

अत्यन्तभिन्नयोरेव जातिद्रव्याभिषायिनोः। 
अवाच्यस्योपकारेत्व आश्रिते तुभयायथत। ॥३६१॥ 

केवलजात्यमिधायी शब्दो ऽन्य एव, अन्यश्च केवलद्रन्याभिधायी; 
उभयत्रापि चानभिधोयमाना जातिद्रंभ्यं वा यथायोगमाधारभे 

दभरकल्पनेन स्वगतलि ङखङ्ख्याऽऽदिधमप्रकट्पनेन चोपकरोताति भ- 
गवतः पाणिनेराचायंस्यायं पक्षः सवंपश्चाल्लिर्दिष्ठः, यथा च विषयमेदेन 
क॒ चिज्ञातिपदाथंता मद्रहदादिसिद्यथंम् अत पव जात्याख्यायां. 
सरूपाणामिति च योगद्धयमारबधवानाचायं; ॥ ३६१ ॥ 

तदेवं भ्रसङ्खादशनमेदोपक्षेपः; प्रङृतमुपसंहरति- 

आशिते ताभयदृतं मेद मभ्युपगच्छता । 
पुनश्चाप्येकशब्दत्वं ज। तिशब्देन वित् ॥३६२॥ 

्यक्तिविरोषाध्रितायां जातो शब्देनायिधीयमानायां सन्निहिता. 
श्रयनिबन्धनं शब्दसंस्कारनिमित्तलि ङ्खवचनमेद मङ्खीकुवता धरयोज- 
कस्य शब्दा थंस्याभेदादेक शब्दत्वं जातिपदार्थंवादे, अत्र पृ वंस्मिन्पक्चे 
भाष्यकारेण “यदि तस्या एव वचनानि वाचनिकान्यहमप्येवं वक्ष्ये 
बहुषु योऽर्थो वत्तते तन्न बहुवचनमिति च्ुवता वणितमभिहितं तथा 
रखोकशेषः प्रत्याख्यायते प्राधान्येन जाविद्शब्देनाभिध्ीयत इति सिद्ध 
एकस्तदमिधायी शब्दो व्यक्तिमेदेऽपि, 

ये तु सम्बन्धिनो ज तेस्ते भिद्यमाना मेदनिबन्धनं संस्कारं शब्द 
स्यीकस्य निवर्तयन्ति द्वितीयस्मिन्नपि पक्षेऽज्र गुणवचनवदाश्रयतो. 
लिङ्वचनानीति गुणभूतस्यामिधीयमानस्यापि द्रव्यस्य शब्दभेद. 
प्रयोजकत्वाभावात्तदेभेकशब्द्त्वभरुपपादितम् सम्बन्धिनो !हि जतेः 
सामर्थ्याद्वा सखन्निहितनिमिच्तमेदाच्छरिता बोपादीयन्त इति परि 
 हारद्यतात्पयं व्याख्यातम् ॥ ३६२ ॥ 

तदेवं चृत्तिविचारग्रखङ्ञागतं गुणवचनानां शब्दानामाध्रयतो लि- 
ङ्वचनसिद्धिविचारं माष्यप्रदेशाजुवादेन यथायथं परिसमापय्योप. 
मानसमास्विचारायोपक्रमते-वन्न प्रथमं तावदुपमानलक्षणोपयोगि- 
भाष्यं मानं हि नामानिन्ञातज्ञाना्थमुपादीयतें ¦ अनिङ्ञातमथं ̀  ज्ञास्या- 
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मीष्येतद्याचष्टे- 

अनिज्ञातस्य निर्गानं येन तन्पानयुच्यते । 
भस्थादि तेन मेयात्मा ताकरयनावधायेते ॥३६३॥ 

मीयते परिच्छिद्यते येन तन्मानसिति सामान्येनावधारितस्य 
पदाथंस्य निश्चयेन विशेषरूपेणावधारणनिवन्धनं साकबव्पेन परिच्छे. 
दकं प्रस्थः खारो आदकमित्यादि मानं कथ्थते, एतच्च मानसामास्यल. 
क्षणमिति भस्थादीव्यादिग्रदणात् प्रमाणोरमानादयोऽपि ग्रह्यन्ते 
मानस्य हयुलप्रपरिसिविशेषणम् तच्च प्रस्थादि परिमाणं, द्रषटवादि प्रमा. 
णं, पराट्युन्मानम् ॥ २६३ ॥ 

मानसमीपमु पमानं व्याख्यातुमाह -~ 

अनिङ्गाति भाैद्धेन येन तद्धभे गम्यते । 
साकरयेनापरिज्ञानादुपमाने तदुच्यते ॥ ३६४ ॥ 

प्रसिद्धस।धभ्यात्साध्यसाधनसुपमानं तथा द्यप्रसिद्धमनिर्ञातं- 
गवयादि प्रसिद्धेन गवा सादर श्यतस्तद्धमं तस्यैव धर्मौ थस्य तदिवेति 
परिच्छिधयते स।द्रश्यमाञण परिच्छेदो नारोहपरिणाहतस्साकद्येन 
विशेषालमनाऽपि, अत पवर सादट्रश्यं प्रत्यक्षेण स्फुटमत्रावधायंत इति । 
तदपेक्षोपमानस्येति नेदं मानमपि तु तस्य समोपं किञ्चिद पतया 
परिच्छेदादू अत एवोपमानस्य प्रामाण्ये विवदन्ते किल, प्रत्यायितत 
वाक्यमेव प्रमाणं साद इ्यकथनं तूपाय इत्युपमीयतेऽनेनेति च कर. 
णब्युत्पस्या सद्रशक्ञानमुपमानं साक्षात्तेनोपमेयपरिच्छेदात् संज्ञासं- 
ज्िसम्बन्धप्रतिपत्तिः फर केषां चित् , 

 अन्येषामनेन सद्रशी मदीया गोरिति फलं गवादिस्तूपमानं पर- 
स्परयोगादु व्यवहियते चक्षुरादीव प्रमाणशब्देन ॥ ३६४ ॥ 

पएवमुपमाने व्याख्याते सामथ्यादुपरभ्यमपि व्याख्यातं मवति, 
पतितिक्रियाया उपमेयविषयत्वात् ततश्च सखामान्यधमभ्याख्यानोपक्र 
भं सूज्राथ व्याचष्टे- 

द्रयोस्समानो यो धमे उपमानोपमेययोः । 
समास उपमानानां शब्देस्तदमिषायेभिः ॥ ३६५॥ 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो इत्तिसमुहे शः । ६२३ 

येन निमित्तेनोपमानोपमेयभाबो ऽथंयोरसाववश्यसन्निधिरत्र धम. 
स्साटर श्यं सामान्यमुच्यते द्विञत्तिघ्वात्सामान्यं ते ब्रचन्ति सामान्यव- 
चनाः तैः शब्देरुपमानवचनानां समास इति सूत्राथंः शखीश्यामा 
शरकाण्डा गोरिति ॥ ३६५ ॥ 

नञ्चु चा श्यामस्वादि गुणः प्रत्याश्रयसमवेतत्वाद्धिन्न एवेति कथं 
सामान्यमित्याशङ्क्याह-- 

आधारमभेद।द्धदा यः श्यापतवे सोऽबिवक्षितः । 
गुणोऽसावाभ्रितेकत्वो भिन्नाधारः प्रतीयते ॥३६०॥ 

आश्रयमेदाच्छयामत्वगुणस्य यो मेदः सोऽत्र सामान्यवचनैरिति 
वदता नाभिधित्सितः आश्रयविशेषसमवेतोऽपि न विवक्षितमेकर्वं- 
येन स॒ तथाभूतसामान्यवचनसामथ्यादेवावगम्यते गुणः, भिन्नाश्रय- 
त्वेऽपि हि गुणस्यान्वयिरूपमस्त्येव य द्र शाच्छयाम इत्यभिन्नाभिधान- 
परत्ययस्तंभवः ॥ ३६६ ॥ 

न चात्रामेद एव विवक्षितोऽपि त॒-- 

` गुणयोनिंयतो मेदो गुणजातिस्तथेकता । 
* एकल्वेऽत्यन्तमेदे वा नोपमानस्य सम्भवः ॥३६७॥ 

° अत्यन्तेकत्वे मेदाधिष्ठानस्य साद्रश्यस्याभावान्नोपमानोपमरेयमा. 
वः, न हि भवति गोरिव गोरिति, नाप्यत्यन्तमेदेऽन्वयिनो रूपस्याभा. 
वे हिमवानिव लोष्ट इव्युपमाऽस्ति, तस्माह् मेदामेदविमशेनोपमाया- 
माधारभेदाद् मेदः स्वालक्षण्येनान्वयिरूपवरोन चामेदमाध्िष्य गु- 
णोऽ सव्यापारः, एवंविध पव चाथात्मा शब्दवाच्यो न हि शब्दाः 

. स्वालक्चण्येन सेदमथानामावेदयन्ते सामान्य एव सम्बन्धग्रहणात् ३६७ 

मा भूदस्यन्तमेद उपमा; अभेदे तु कथं न भवति गुणो ह्येको दयो. 

 रुपमानोपमेयमावं वतयत्येवेत्याशङ्याह-- 

जातिमात्व्यपेक्षायाप्रुपमाऽ्थो न कश्चन । 
५ 9 ० १ „4 ©. 

उयामत्वमेकं गुगयोरुभयारपि वतेते ॥ ३६८ ॥ 
अनाधिताधारमेदस्य श्यामतामात्रस्य विवक्षायां श्त्रीदेवदत्त- 
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योः श्यामगुणसमवेतमेकं श्य।मस्वं सामान्यमिस्येव वचनव्यक्तिः, तथा 
च सादरश्येन परिच्छेदाभाव; ॥ ३६२८ ॥ 

तथादहि- 

येनेव हेतुन। इयामा शद्ली तत्र प्रवतेते । 
स हैतुर्देवदक्ायाः प्रस्ययेन विश्षिष्यते ॥ ३६९ ॥ 

अभिक्नसरामान्याचुगतेन ए्यामगुणेन समवेतेन शस्त्रीश्यामेति स- 
मधिगम्यते तेनव चामिन्नखामान्याधारेण गुणेन देवद त्ताऽपि श्यामेति 
परस्यथमुपारोहतीत्युभयोः श्यामल्छमिस्येव प्रतीतिर्नोपमाऽर्थंः कश्चि. 
दन्न ॥ ३६९ ॥ 

तस्मात्- 

आश्रयाद्यो गुणे मेदो जातेयं चाविशिष्ठता । 
ताभ्यामुभाभ्यां द्रव्यात्मा सन्यापारः प्रतीयते ॥३७०॥ 

आधारमेदनिभित्तो यो गणे विवेकोऽन्वयिरूपदेतुकश्चाविवे- , 
कस्ताभ्यां गुणगताभ्यां मेदामेदाभ्यां कारणमूताम्यां द्रव्यस्वभाव. . 
उपमानारब्यः परिच्छेदकरण उपमेयस्य भ्यापृतोऽवधायते तत्- , 
श्चोपमानोपमेयप्रक्टृक्लो तयोखुपमानोपमेयलक्षणः सम्बन्धोऽव. , 
तिष्ठते ॥ ३७० ॥ < 8 

नु मेदामेदौ विर्द्धो कथम्रेकच् व्यापृतौ = | 

सोऽयमेकत्वना नातव व्यवहारस्समाधरितः । 
भेदाभेद विमर्शेन व्यतिकीर्णन वतते ॥ ३७१ ॥ 

सोऽयमित्थनुभवसिद्धत्वेनाप्रत्याख्येयत्वमाह किलक मेदाभेदा" । 

वयमाधितः क्ताद्रश्यव्थवहारः सङ्कीणेनेकत्वेनान्यत्वरूपेण देतुनाऽ- ` 
वतिष्मानो बुद्धाबुपारोदतीति को विरोधः, तथा हि-अत्यन्ताभेदे 
स एवायमिति बुद्धिः $ अत्यन्तभेदे स्वन्यदे वेदमिति, सद्रश इति बुद्धि ̀  

जँदामेदोभयरूपसंभिन्ना जायते तथा च जांतिखमुदेशेऽभिदितम्- 
“सङृस्पचुत्तावेकत्वमावृत्तौ सद्र शातताम् । 

सिन्नात्मिकानां व्यक्तीनां मेदापोहात्प्रपद्यते,, इति ॥ ३७१ ॥. 



ठतीयकाण्डे चतुदंशो इतिसमुदेशः । ६२५ 

१ एतदेव व्यतिरेकमुखेनोपपादयति- 

इयामेत्येबाभेषीयेत जातिमात्र विवक्षिते । 
वार्त्यादौनापुपादाने तत्र नास्ति प्रयोजनम् ॥३७२॥ 

श्यामस्वसामान्यानुगतस्य गुणमाच्रस्याधारविशेषणत्वेऽभिधि. 
त्िते श्यामेयं देबद्तेव्येव वक्तव्यं स्याद् एतावता विशिषएटज्नातीयेन 
सम्बन्धस्य प्रतिपादनात् तत्र किमथ शस्त्रो बेव्युच्यते ? अविशिटगुण- 
योगस्य गुणपदादेव प्रतीतेनं कञचनातिशयमुपमानशब्दाः प्रव्याययः 
न्तीति निष्प्रयोजनमेषामुपादानम् ॥ ३७२ ॥ 

नन्वेवं मेदामेदविमशंनोपमानोपमेयमावेऽतिप्रसङ्ः, तथा हि 
श्यामगुणस्सकङाश्रयवत्यंप्याधारपयेदाद्धिनो जात्येकत्वाञ्चेक इति 
कथं शस्त्येबोपमानमित्याशङ्य स्वाखक्चण्येन गुणयोरखुपमाविषययो. 
स्तावद्विशेषमाह- 

अश्ब्दवाच्यो यो भेदः इयापपाज स वतेते । 
इयामेषु केषु चिदुत्तिर्थस्य सोऽत्र व्यपेक्ष्यते ॥३७३॥ 

प्रत्याधारं सृष्ष्पाणां मैदानापसाधारणस्ववाचकासम्भवादसंवि- 
ज्ञानदः श्यामगुणविशेषो वाचकाभावेऽपि वाच्यान्वयादस्ति ख. 
सवंस्मिन्ञनन्वयी क्व चिदेव वतंमानोऽस्मिन्नुपमानोपमेयसम्बन्धे 

। व्यपेक्ष्यते सव्यापारत्वेनाश्रीयते, तथा हि-शस््रीश्यामेति चृत्तिपदादेवो- 
पमानोपप्रेययोः श्थामगुणो विलश्रणः प्रतीयते यो ऽन्यत्रासम्भवीति 
जातिप्रखङः, 

इत्थं चाधारमेदादन्योऽपि कया चिर्स्वरूपप्रतिपत्था ऽनवसित. 
चिवेकत्वाद् गुण एव सामान्यं मेदासेदरूपाभ्यामोपम्यमवस्थापयती- 
त्युक्तं भवतीति ॥ ३७३ ॥ 
गुणजातेरपि न स्वंस्या अन्न व्यापार इत्याह- 

ए क ^ न क © ४ 

यामेषु केषु चित्किच्चिस्किञ्चित्सवेत्र वतेते । 
सामान्य कश्चिदेकस्मिज्छयामे भदो व्यवस्थितः ॥३७५॥ 

किञ्चिद परखामान्यं केषु चिज्छयामगुणेषु वतते तदुपमायां स. 
व्यापारं किञ्चित्त् सर्वत्र वतते महासामःन्यं तदविशेषादुपमाननि- 

8 



६२१ सर्यीके वाक्यपदीये 

भित्तं न भवति, कशित्त श्यामे गुणे प्रतिनियते भेदो नियता. | 
वतते सोऽप्यतिशयप्रख्या पनायोपमाननिनित्तं भवस्येव, तद्यथा च. | 
नद्रमसः कान्तिविशेषः कन्थावदनस्योपमाननिमित्तमतिशयाध्याये. | 
पादु, उर्छृष्टगणेन हि न्यूनगुणस्योपमानादुत्कषंसमारोपस्प्रशंसा जा. 
यते पूवं तु निरतिश्यो मेदो नोपमा ऽङ्मिव्युक्तम् ॥ ३७४ ॥ 

ननु गुणसामान्यभ्यनिरेकेणापरं जातिर्न नावधायंत इत्याश. 
ङ्क्थ तामुपपादयितमाह-- 

तथा हि सति सेरभ्पे मेदो नास्युस्पङादिषु । 
गन्धानां सति भेदे तु पाश्र्यप्ुयरभ्यते ॥ ३७५ ॥ 

जच्युरपलादि गन्धानां गन्धत्वमहासामान्यभ्यतिरेकेण सोरभ्ये | 
शोभनामोदव्वलक्षणेऽपरखामान्ये सति मेदोऽडघायते येषां सौरभ्यं, 
नास्ति ततो व्यतिरेको लक्ष्यते यथा हि--उत्परुगन्धमाघ्राय सन्तम 
सेऽपि प्रत्यभिजानाच्युत्पलमिदमिति, पवं जा तिगन्धांवपि ततश्च खुर 
भित्वमपरसामान्यमाधारविशेषनियतमस्तीति निश्चयो यत्संबन्धाव्सु- 
रभीणि सुगन्धीनीमानि दन्याणीति निरूपणा, सत्यपि जवं 
सौरभ्येण गन्धानां विशेषे केषां चित्ाद्र श्यमप्यस्ति तथा दि गन्धृषु. 
तद्रव्यं; नखशेरेधादिभिरवान्तरभेदभिन्नसुरभिगन्धेरपि कया चिर्स्व , 
भावप्रत्यास्या पद्मादि सुरभिसद्र शगन्धद्रव्यान्तरं निवस्यते पञ्चगः 
न्धि किञ्जटकगन्धि मारतीगन्धीत्थादि, एवं गन्धवद् पस्या- 
प्यवान्तरजातिसेदो न्याप्यं इति शयामेषु केषु चिद्रतमानमपरसा+ | 
मान्यं सिद्धम् ॥ ३७ 

प्रतिनियतगुणव्रच्थपरसामान्यमिति गणानां प्रतिनियमः कि+ 

कत इध्याह- 

गुणानापाभ्रयाद्भदः स्वतो वाच्यनुगम्यते। । 
अनिरदेहयाद्विशेषाद्रा सङ्कराद्वा गुणान्तरे; ॥ २३७६ ॥ 

स्वकारणाद्ासादितमेदादु दग्यखक्षणादाधारात् कश्चिद् गुणा. 

नांविरोषः, तद्यथा--उत्पलतमालादिगतस्य इ्यामत्वस्य तथा चत्र | 

स्वभावसाम्यादुपमाप्रव॒त्तिः 



दती यफ।ण्डे चतुदंशो टत्तिसपुदश्षः। ६२७ 

५रोङस्बशबरुब्यारतमालश्यामरुं नभः । 
नभो निमेलनिखिं शब्यग्रपाणय आहवः" इति 

पकजातीयाधारसमवायेऽपि कश्चित्स्वरूपादेवाचिन्त्यवेभवा. 
हु गुणानां विशिष्टानामेवोट्पत्तिविशेषो वक्ष्यत एव धूसरत्वादिः, कश्चि - 
स्पुनरसंविज्ञानपदः कारणमान्नादनुह्पन्नः कारपरिवासदेतुको विशेषौ. 
गुणानां, तद्यथा सुराऽभदीनां परिणगामविशेषासादनेन रस्गन्ध- 
वेचि्योर्पत्तिः, तथा हि- तन्न सामन्रथाः खण्डशः कार्याचुश्पाद्ात् 
खामन्रधन्तगंतात् कारणादयमतिशय इति निदे न शक्ते द्रव्या. 
न्तरगंतगुणसंमिश्रणाद्रा विशेषो गुणानां तद्यथा सदटकारगन्धाधि. 

वासस्यालवस्य मारतीङ्कखुमाधिवासितस्य च तलस्य ॥ ३७६ ॥ 

तदेवसुपात्तमेदानां गुणानां कया चिस्परत्यासत्या केषां चिद॑पर. 
सामान्यसद्धावे सामान्यवचनतायां तद्वचनेनोपमानवचनस्य समा. 
सात्सिद्धि, न च नियोगतो गुणानां साम्यमेवोपमादेतु५ अपि 
तृल्कृष्टगुणमुपमानमित्याह- 

उपमानं प्रसिद्धत्वार्सवेत्र भ्यतिरिच्यते । 
© * 

उपमेयत्वभाधिक्ये साम्ये वा न निवतेते॥ ३७७ ॥ 

* इयतिरेकोऽत्राधिक्यं विवक्षितं वेनाधिकशगुणमुपमानमिस्यथः 
तुञ्चाधिक्यं वास्तवेन रूपेण भवतु मा वा भूत् किन्तु प्रसिद्धत्वा. 
लमतीतव्वाञ्ज्ञापकस्वेनोपमेयं भरत्याश्नरीयमाणं प्रसिद्धमेव न्याय्यतिति 
तद्गुणस्योह्कर्षः प्रसिद्धतेव, तथा च न्यूनगुणमपि श्ङ्धाररसपरिपो. 
ब्णपरतया नारीसुखं शशिबिम्बस्योपमानत्वेन निर्दिशन्ति कामिनां. 
हि प्रेयसीसुखसुर्छृष्गणस्वेन प्रसिद्धं - 

यथा- 

शर्ष्यांवशेन कल्टुषत्वसुपागतस्य 
दुरान्मरुखस्य तव सुन्दरि ! साम्यमेव्य । 
चेतःश्रहषंपरिपूरितपृणदेहः 
स्वाङ्धेष्वपि ध्रसभमद्य न माति चन्द्रः ॥ 

इस्थं च ऊस्वा परिपुणंगुणेन न्थुनगुणमुपमीयत इति यथा प्रसिद्धिं 
वरिपूर्णगुणता व्याख्येथा, मत एवाह -सवंत्रेति । न केवलं वस्तुतो. 



६२८ सटीक वाक्यपदीय ` 

| यक्रोत्छृष्टो गुणस्तदु पमान यावन्न्यूनगुणमपि स्वप्रसिद्धाश्रयेणोपमानं- 
व्यतिरिच्यते गुणाधिक्येन व्यवतिष्ठते, उपमेयभावस्तु गुणस्य 
वस्तुव आधिक्येऽतिरेके साम्ये तुल्यत्वे वा न निवर्तंते नापेति, उप. 
मानं नियता धिकगुणमेव विवक्षितम्, उपमेये त्वनियम इत्यर्थः ॥३७७॥ 

इदानीं प्रकारान्तरेणोपमनं लक्षयितुं मानङक्षणभाष्यम- 
न्वथा व्याचष्टे- 

अन्येस्तु पानं जात्यादि मेधस्यायस्य वर्ण्वते | 
^~ € ० (@ = ०, 0 @\ ५. । अनिङ्नातस्व्पां हि ज्ञयाऽयेप्तेन मायते ॥ ३७८ ॥ 

भे्यस्यावच्छेचस्य द्रव्यस्योपाधिविविक्तस्य प्रतीर्यनुपारोहास्पर 
तीतये जातिगुणक्रियास्सखमाश्रोयमाणा मानन्यपदेशमासादयन्ति 

मितस्तु स्वे मानेन प्राघिद्धो यो गुणाश्रयः । 
आश्रयान्तरमानाय स्वधरमेण प्रवतेते ॥ ३७९ ॥ 

रूपान्तरेण सस्पश्चो रूपान्तरवतां सताम् । 

भिन्नेन यस्य मे्याना्रुपमानं तदुच्यते ॥ ३८० ॥ 
स्वेनात्मीयेन जात्यादिमानेन परिच्छिन्नोयो गुणविशेषाधारः प्र 

क्िद्धः घरतीतः सोऽप्रतीतशगुणाधारान्तरप्रज्ञापनाय स्वसमवेतेनेव गणेन 
यद् व्याचियते तदा तेन रूपान्तरेण भिन्नेन रूपान्तरवतां भिन्नानाधं ` 
पि मेद्यानां परिच्छेद्यानां परिच्छेदकं तदुवमानमुच्यते, तत्र संस्पशं 

स्संबन्धोऽत्यन्तभिन्नानां नोपपद्यत इत्यथादन्वयि धमक्षिपः त- 
तश्च मेदामेदविमश्नेतदण्युपमानं सादूश्यमात्रेण च परिच्छेदान्ना- 

त्थन्ताय मानमिति लक्षणमवस्थापितं तज शस््रीदेवदत्तयोगुणः 
इयामत्वसुपमानोपमेयनिबन्धनं शसरीश्यामेति ॥ ३७९-३८० ॥ 

यद्ा तु शयामत्वमिद मनेन सद्रशमिव्युच्यते तदाह- 

धर्मस्समानः उयामादेरूपमानापमेययोः । 
आघ्रीयमाणपाधान्यां धममेणान्येन भिद्यते ॥ ३८१ ॥ 

 उपमानोपमेयभावध्यवस्थावको यः श्यामादिधंमः यदोपकारि- | 
त्वव्युदासेनाश्रयभिन्नः श्राधान्येनोषमेयतयोपादीवते तद द्रव्यायमा 



तृतौ यकाण्डे चतुदं शो हात्तसपुदेशः । २९९ 

णस्वात्तस्यापरेण स्वगतेन धर्मण विरशेष्यमाणत्वमिव्यन्यो धर्मोऽत्र. 

पमानोपमेयभावनिचन्धनम् ॥ ३८१ ॥ 

पतदेबोद्ाहरति- 

शक्ञीकुम योस्सदशचः याप इत्येबमाश्रिते । 

व्यपद्ऽथमनेनेति निपित्तं गुणयोः स्थितम् ॥ ३८२ ॥ 

अनेन करणभूतेन धमेण दीप्त्यादिना श्यामगुणेन तव्योऽयं- 
श्यामगुण इति निरूपणीयं तत्रापि शयामगुणयोरयं दीप्त्याख्यो- 

ध्म॑स्समान इति प्राधान्ये धमंस्य धर्मान्तरसुपमाय।; खन्यापार- 
मन्वेष्यमित्यनवस्थेवात् ब्रह्मकाण्डे भ्रतिपादिता- 

“सामान्यमाध्ितं यद्यदुपमानोपमेययोः । 
तस्य तस्योपमानेषु धर्मो ऽन्यो व्यतिरिच्यते" ॥ इति 

यावच्चात्र विवक्षा तावद्प्यवसानं धर्माणां विवक्षाविरमेत् 
विरतिः ॥ ३८२ ॥ 

पवं चोपमानमुपपरेयाद् मेदेन यद् विवक्ष्यते तदोपमानोपमेयभावः 
्राग्द इत्याह- 

यदा निमित्तेस्तद्न्तो गच्छरन्ताव तदात्मताम् । 
भेद्ाश्रयं तदाख्यानञ्रुपमानोपमेययोः ॥ ३८३ ॥ 

उपमानोपमेयभावे यन्निमित्तं गुणादिः श्यामादिस्तेन यदा तौ नि- 
मित्तिनाबुपमानोपमेयावेकात्म्यमिव प्रतिपयेते गुण इति गुणगुणिनो- 
रभेदोपचारात् तदा भेदाधीनो व्यपदेशो विवेकेनोपमानस्योपमेयस्य 
च, तथा च तज्नोपमानोपमेयभावलक्चणस्रंबन्धदयोतकमिवादि पदमुषा 
दीयत इति परिपूणयसुपमा शच््ोश्याम। देवदत्ता शखर यथा श्यामा 
गोरिव गवयः, शंखा इव बलाहक इति, अत्र दयपमानोपमेयमावसंव 
न्धहेतोशुंणस्य तद्वता भेदेन निदेशे संबन्धश्चाभिहित सोऽर्थो ऽन्तभूंतः 

प्रातिपदिकाथः सम्पन्न इति न्यायात् तद्वाचिकाया विभक्तेरभावात् 
प्रथमान्तयोः समन्वयो न स्यादिति द्ोतकमिघाद्यपादोयते समन्वयां 
थमित्युपमानोपमेयतद्भावद्योतकपदप्रयोगात्परिपूणणत्वम् ॥ ३८३ ॥ 



६१८ परीके व ।कयपदीये 

यदा तु साद्रश्यदेतुकोऽमेदाध्यारोपोऽत्र तदोपमानोपवेयमाव. ` 
स्य गर्भीकार इ्याह- | 

त्वासङ्ववक्षायां येषु मेदो निवत॑ते | 
लप्तोपमानि तान्याहस्तद्धर्मेण सपराश्रयाव् ॥ ३८४॥ 

उपमानोपमेययोस्तत्वासङः योऽमेदाध्यारोपोऽत्र यदा विवक्ष्यते 
तदा सेदस्य निच्रत्तत्वात्तदधीन उपमानोपमेयभाबोऽपि तिश्ेधीयते 
गोर्वाहीकः सिंहा माणवक इति पराथं शब्दप्रयोगान्यथाञ्नुपपस्या चात्र | 
कार्यात्कारणाचुमनेन यास्कप्रभरतय आचायाः समानधर्मान्तमांवनेन 
लुक्लोपमानोमान्युपमानान्याचक्षते, दु्ा साक्षादनवधायमाणोपमा 
येषां तद्धमण समश्रयादिति तेन समानेन धमण गर्भीकृतेन खतो. 
पमानशब्देनोपमेयस्य परिग्रहादित्थ्थंः ॥ ३८४ ॥ 

एवं च कायस्थ नियतकारणपूर्वकत्वसुक्तम् अन्येस्तु मानं जात्या 
दीत्यनेन प्रकारेण यन्नात्यन्ताय मिमीते तदुपमानमिति भाष्यं तात्प. 
येण व्याचष्टे- 

श्यां प्रसिद्धं ऽय।पत्वं भान सा तेन पीयते । 
अन्या श्यापा तु तद्रूपा तेनात्यन्तं न पीयते ॥ ३८५॥ 

साकल्येन परिच्छेदकं मानं तच्च शास््रीगतं श्यामत्वं तद्धि तञ 

प्रसिद्धं परिच्छेदकम् अन्या तु देवदत्ता श्यामाऽपि न भ्रसिद्धति वेन 
श्यामत्वेन कारणभूतेन परिच्छिद्यते, एवमपि परिच्छियमानात्य्थं 
सवतः परिमीयते, न हि धमसामोन्याचुगममा्रात् सर्वात्मना ऽर्थोऽ- 
वधारयितुं पायते ॥ ३८५॥ 

तदेवं शस््रीगतेन श्यामत्वेन देवदत्ता यदा नात्यन्ताय परिच्छि. 
ध्यते तदा नात्यन्ताय मानञ्ुपमानं शस्त्री संपद्यत इत्याह- | 

श्री स्वेन गुणेनाता मिमानामाशयान्तरम् । | 
 अप्तमाप्षयुग सिद्धरूपभानं भचक्षते ॥ ३८६ ॥ | 

निज्ञेन समाक्तकटेन शयामशुणेनासमाक्षगुणमाधारान्तरं देवद्. 
तालक्षणं परिच्डिन्दतीं शस्नीमुपमानमा हुः, सिद्धः प्रिद्धेरिति परिष | 
णं गुणस्वादिष्यथेः ॥ २८६ ॥ 

स २ 0 अः 
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तृती यकाण्टे चतुदेशो इत्तिसपुेशः । ६३१, 

एवं प्रकारद्वयेनोपमानोपमेयौ व्याख्याय सामान्यवचनस्वं विचा- 
यते; तथा हि-निमित्तामेदापन्नस्य नि मित्तितोपाधानादुपमानगतं- 
वा तदमेदापन्नं निभित्तसुच्यतेः तदु पमेयगतं घा न तूभयगतं सकूदभि 
धातुं शक्यत इस्यनन्वयात् कथं सामान्यववनस्वमिट गशङ्क्याह-- 

उषमेये स्थितो ध्मः श्रतोऽन्यत्रानुमीयते । 
श्चतोऽथ बोपमानस्थ उपमेयेऽलुपींयते ॥ ३८७ ॥ 

इह खाधारणधमप्रयुक्त उपमानोपमेयभावः तत्र च युगपदुभयग 
तत्वेन साधारणधमस्यायिधानं न संभवतीति शसख्रीश्या मा देवदत्ते 
श्युक्ते श्चतेनेव श्थामस्वेन समन्वंयादश्र तकट्पनाऽयोगादेकत्ो पश्चयेऽ 
पि शब्दस्याथान्तरेऽप्यनु मानाद् गुणसंबन्ध)वसाय इति यो दरष्टस्वमा 
वो गुणस्तस्मैकतरोपश्चये $प्यभिघाने सामान्यवचनत्वो पपत्तिः ॥३८७॥ 

तश्ोपमेये श्चुतेनिदशंनमाह- 

अधीयते ब्राह्मणवत् क्षत्रिया इति हऽयते । 
उपमेयस्य भिन्नत्वाद् वचनं क्षत्रियाश्रयम् ॥ ३८८ ॥ 

उपमेयानां क्षज्जियाणां बहुत्वाद्रहुवचनमत्र श्रूयमाणमध्ययनस्य 
साधारणस्य धमस्योपमेयगतत्वमावेदयते सामर्थ्यात् पुनरूपमाने. 

 ब्रह्मणेरस्य सम्बन्धः प्रतीयते, उपमानस्य पुनरूपकारिव्वात्तदुगतः 
श्रुतो धमं उपमेये नियोगतो ऽवगन्तव्य इति न तजोदाहतम् ॥ ३८८ ॥ 

इत्थं चोभयगतत्वेनानमिधानेऽपि सामान्यकचनत्वमुपपचव- 
इत्याह - 

साधारणं व्रबन्धपं क चिदेव व्यवस्थितम् । 
सापरान्यव चनर्ाञ्द इति धूञेऽप दिश्यते ॥ ३८९ ॥ 

अन्यवरगतस्वेनापि शब्देनाभिधीयमानो धमो वास्तवेन रूपेण 
मेदापरामर्शात् स्तामान्यमिति तदभिदधद्भवति सामान्यवचनः श. 
ब्दः, न हि यतश्दाब्दो वक्ध्युभयगतत्वेनातः साधारणो धमो भवति 
विशेषस्य ब्राह्मणादेः शब्देन खामान्येनाभिधानेऽपि साध(रणस्वाभ। 

वात् तस्माद्वास्तवेन रूपेण साधारणं श्यामत्वसामान्यमेकगतस्वेना- 
तर्यभिधघीयमानमन्यजानुमानात् साधारणमेवाभिदहितं भवति ॥ ३८९ ॥ 



६३२ सरीके बाक्यपदीये 

तदेवं गुणजातो त्तः सामान्यवचनः यदाऽपि गुणः इ्यामादि- 
` स्तत्रापि बतमानः इ्यामादिः शब्दः सामान्यवचन पवेव्याह- 

नाभेदेन न भेदेन गुणो द्िष्ठोऽभिधीयते। 
` ^~ = © © = (+ 

भिन्नयोधेमेयोरेकः श्रयतेऽन्यः परतीयते॥ ३९० ॥ 
दयोरूपमानोपमेययोवंतं मानो गुणः श्यामलक्चणो गुणेनासेदेना. 

न्वयिरूपावेशेनाभिधीयते शाब्देन यस्मादुपमानेनात्रच्छिद्यत उपमे 

यैन. वा तथा सौच्छगतत्वेन किशिष्र इति नामेदेनामिधानं नापि 

, सहजेन व्याघृत्तेनात्मना ऽभिधीयते न हि स्वालश्चण्येन मेदं शब्दः 
“शति सामान्यवचनत्वाद् नापि व्यावत्तेनाटमनोपप्रायामुपयोगः त 
 स्प्राच्छथामशब्देन तावद् गुणो विशेषेण कथ्थतेऽन्यतरसंबन्धार - 

„ वच्छिद्यमानोऽपि सखामथ्यादितरगतत्वेनावधा्यंत इति भवति 
तर्छब्दः सामान्यवचनः ॥ ३९० ॥ 

एवं तात्पयंतो भाष्यं व्याख्याय पाटपृ वकं साक्षाद् व्याचष्े- 

नात्यन्ताय मिति यत्सापान्ये समवस्थितषू । 
पादश्यादुपपरेयाथः समीपे परिकरप्यते ॥ ३९१ ॥ 

यदव्यन्ताय मेयं शरीरं परिच्छिनत्ति तन्मानं प्रस्थादि जात्य | 
1 उयाख्यतं तत्तमीपे यत्तदुपमानम् , अत्र च तदित्यनेन प्रज्ञापनी 

यत्वेनाधिकूतत्वात् प्रधानमुषमेयं प्रत्यवम्र ष्यते; अस्योपपेयस्य यत्स 
, मीपे तदुपमानं, सामीप्यं च धमेप्रत्यासत्तिकृतं तथा च साटूश्येन 

श्यामगुणतयाऽवच्छियते देवदत्ता ॥ ३६१ ॥ 

, नतु ` संस्त्यानादिरूपेणेव्यपरिपूर्णमिदं मानमुपमेयसमीपवति | 
तर्सषमीप इत्यस्य भाष्यस्य व्याख्यानान्तरमाद- | 

| पानं प्रति समीपं वा सादृश््यन भरततीयते। | 
परिच्छदाद्ध साहश्यमिह पानोपमानयोः ॥ ३९२ ॥ 

इह यदा प्रघानानु्रह्मय गुणो व्याग्रियते तदाऽस्योपक्षजंन्वात्| 



ठतीयकाण्डे चतुदंशो उत्ति सपुरः । ६३३ 

परामशो मा भूढु इह तु मेयं परति परिच्छेदोपयोग्ययि मानं स्वरूपे 
लक्ष्यमाणे प्रधानमिति तदेव तच्छब्देन परामृश्यते, तथा च 
मानस्य यत्समीपं तदुपमानं, सामोप्यं च समानधर्मयोगादू, अस्ति 
चेह साद्रश्यं परिच्छेद देतुत्वं नाम मानोपमानयोः; एकमव्यन्ताय परि. 
च्छेदकम् अधरं नात्यन्ताय सेद + एवमुपप्रानलक्षणाथं मानं हि नामा. 
निर्ञात्ञानाथसुपादोयते; श्रनिर्ञातमथंः ज्ञास्यामीति तत्समीपे यन्ना- 
व्यन्त्ताय मिमीते तदुपमानमिति भाष्यं व्याख्यातं, ततः पूर्वः तूप. 
मानखन्तणप्रस्तावहेतुः प्रश्नभाष्यं-कि यदेवोपमानं तदेवोपमेयम् आ. 
होस्बिदन्यदु पमानमन्थदु पमेयमित्यरिति ॥ ३९२ ॥ 

तद् व्याचष्टे- 

 एकनजातिव्यपेक्षायां तदेवेत्य भिधीयते । 
मेदस्येव उ्पपेक्षायामन्यदेवेति गम्यते ॥ ३९३ ॥ 

इह यथाप्रस्थयय मथां व्यवहा्यंतामापदयन्ते तन्न॒ यदोपमानोपने. 
ययोरमिन्नमन्वयिरूपं बव्यक्तिमेदतिरोधानेनेकगुणजात्था्मकममिसं. 
हितं तदा तदेकरूपाध्यासादनयोरमेदो निश्चीयत इति तदेवेव्युच्यते, 
यद्रा तु निजो मेदो व्याचरत्तिव्यक्तिरूपं निरूपणेनाभिसंहिता तदाऽर्था.- 
न्तरत्वस्येव प्रसिद्धस्यावधारणादन्यदेवेति भणितिः किमुपमानस्वे ऽ 
व्थन्तासेद उपयुञ्यते कि वाऽत्यन्तमेद् इत्यभिप्रायः ॥ ३२३ ॥ 

नु चोपमानसुपमेयमिति साधनविमागानुरोधी व्यपदेश एवान. 
बोभेदं दशंयति, कमंकरणसाधनो हि प्रत्ययो सिन्नार्थांविति कथममे 
दाश्राङ्ति; पतदभ्युपगच्छति- | 

| कपतं करणलखं च भेदेनेवाभितं यतः । 
अत्यन्तेकत्व विषयान स्यात्तेनात्र संशयः ॥ ३९४॥ 

`  प्रत्ययाभ्यां विभागेन यस्मात्कमत्वं करणत्वं चोपात्तं तस्मादत्र 
निरस्ताशेषभेद निबन्धनं वास्तवं यदेकत्वं तत्संरायस्य पक्षो विषयो- 
नोपपद्यत इति भिन्नयोरेव सामान्यधर्ापाधिकमेकत्वं संदायविषयो. 
न [विरुध्यते ॥ ३९७ ॥ | 
“` दश्यते चैवंविधे विषये भिन्नानामपि काल्पनिकेनामेदेन व्यवहार. 

=© 



६३४ सरीके वाक्यपदीये 

इत्याह- 

मेदेन तुरयरूपत्व। च्छा रीस्तानिति शयते । 
जास्यमेदात्स एवायमिति भिन्नोऽभिधीयते ॥३९५॥ 

अवधरतात्ममेदा अपि शालयो रूपसामान्यापहतमेदेः प्रत्यये रमे. 
देनावसीयन्त पव भुज्यन्त एवेति व्यपदिश्यन्ते, एवं तान्येव वाः 
सांसि परिधीयन्त इति च, पतच्च साद्रश्यपर्थायं रूपसामान्यमसेदनि, 
बम्धनमुक्तं शाखे “ङवसामान्याद्धे"त्याकरवातिके तदेवोपपादयितुं 
तानेव शालीन्भुञ्ज्महे ये मथुरायां द्रष्ा इति दरष्टास्तितम्, न केवलं. 
साद्रष्यमात्ननिमित्तो भेदावसायथो यावज्लाव्यमेदनिबन्धनेऽपि, तथा 
हयोकसामान्याध्यासिता व्यक्तयो ऽभेदरेन व्यपदिश्यन्ते चत्वार ब्राह्ममा. 
उदकुम्भानाहरेयुरित्यादो, अत्र हि माटरादिभेदेऽपि ब्राह्मण्येनामेद. 
उपात्तः, एमिहाप्युपमानोपमेययोः सद्र शाधमेनिमित्तया प्रश्यासत्या 
तद्वतैकजातिसमावेशाद्वाऽमेद स्य युज्यते संशयविषयता ॥ ३६५ ॥ 

 मेदस्यापि च युज्यत इत्याद- 

कथं ह्यवयवोऽन्यस्य स्यादन्य इति चोच्यते । | 
अत्यन्तमेदे नानात्वं यत्र तत्व न विद्यते ॥१९६॥ ˆ 

हङन्ताच्चेत्यत्रान्तशब्द मवयवमध्रिव्य शट् अन्तो यस्य त. 
स्मादिति व्याख्यायमाने चोदितमिदं कथं हिकोनाम दल् अन्तः 
स्यादिति, अत्र चावयवावयविनोरन्यत्वं एवोपपत्तिरित्यत्यन्तमेदोऽयं. 
विवक्षितः, तथा हयर्थन ययो्मेदो यत्र न कथं चित्तत्वमभेदस्संभवतिं 
तस्मिन्सति यन्नानास्वमत्यन्तं तदभिखन्धा्येतदुकतमन्यस्यान्य इति| 
उभाभ्यामन्यशब्द्।भ्यामेकान्तिकमन्यत्वं निदिशन्ति; अवयवस्त्ववय- 
विनः कथं चिदनन्यस्समवायेन तिरोहितमेदत्वाद् व्ण॑स्तु वर्णान्तर 
स्यानारम्भकत्वात् सवंथेव भिन्नो नावयवो युज्यते, तदेवमन्न यथा 

कथं चिदनन्यत्वेऽप्यवयवश्यात्यन्वमेदाभिगप्रयेणा जपपत्तिरुक्ता, एव 
मिहाप्युपमानोपमेधयोजात्यमेदाद्रूसामान्याद्धा कथं चिदमेदेऽपि व 
दनादरेणात्यन्तमेदमाधित्यान्यदेवेति संश्यविषयता कथिता २९६॥॥ 

तश्चावयवावयविनोरेवामेदसंमवो भिन्नयोरपि न तु वणयो 



६३५ ठत यकाण्डे चतुदश इत्तिसदशः 

परस्परमनारम्भकयोरित्याद- 

अभेदस्य विवक्षायापेकत्व सद्कपषद्विनोः 
प्खिनोन त्वभेदोऽस्ति न बाऽन्पत्वपरदाहृतम् ॥३९७॥ 

सङ्घोऽबयबो सङ््धिनोऽवयवाः तेषां समवायादपोदितमेदा. 
नां यदा विवक्षा तद्। तदुभयभेद् एवाभिमतः सङ्घरुसमुदायो वा व. 
नादिः तद्वन्तः समुदायिनो ब्रक्षादयः तेषां समुदायेन सहामेदेन भ्य 
तिरेकेऽभिधित्सिते वनं बकला ब्राह्मणस्सङ्घ इत्येकत्वममेदो. 
भवति,तथा हि-बनादिशब्दास्सङ्घातात्मना तत्समुद्ायिनः प्रतिपाद्- 
यन्ति बक्षाद्यस्तु जातिभेदोपरागेण तानेवेत्यस्ति भिन्ननिमित्तप्रयुक्तयोः 
शब्दयोरेकच्र चत्त: सामानाधिकरण्यं, यद् तु मेदविवक्ताऽत्र तदा व. 
नादि शब्दाः सङ्घलक्चषणघमंमान्रव चना इति तदुपजनितव्यतिरेकाणां, 
सखङ्घिनामभिधानं चक्लाणां वनं ब्राह्मणानां सङ्घ इति, पएवं सङ्घल- 
ङ्धिनोमेदामेदो संङ्घिनोः समुदायिनोस्तु न कदा चिदमेदो भवत्य. 
संबन्धात्, तथा हि- शशपायाः पर श्चस्य च नायेदप्रतिपत्ति; माठर. 
स्य कोणिडन्यस्य च, एवं वणां अपि परस्परमनारम्मात् सङ््घिनोऽ- 
व्यन्तमिन्नाः परस्परेणाभेदमयोग्याः प्रतिपत्तुमित्यन्यत्वमेव कथितं, 
तेथा च मेदाभेदावन्योन्याञुविद्धो च संभवत इतीदाशुद्धौ विहायेतरौ 
बिवल्िताविति मेदाश्रय; प्रव्ययमेदोऽमेदाश्रयश्चेकताप्रश्न उपपद्यत 
पज्न, अथ वा-उपमानमुपमेयमिति यत्प्रसिद्धं लोके तत्किमेकमुतानेक 
मिति विचारविषयत्वेन प्रलिद्धमेदाजुबाद्ः, एतदनन्तरं किञ्च मो इत्यु. 
। माष्यं-यदि यदेवोपमानं तदेवोपमेयं क र्टोपमाथं गौरिव 
गोः, अथान्यदुपमानमन्यदुपमेयं क इशोपमार्थो गौ रिवाश्च इति ॥३९७॥ 
` पतत्करमेण व्याचष्टे- | 

तत्राभिन्नग्यपेक्षायायुपपाऽ्या न विद्यते | 

यो हि गौरिति विज्ञाने हेतः सोऽस्ति गवान्तरे ॥३९८॥ 
इह येन धमेण यः प्रखिद्धस्तेनाप्रसिद्धं ज्ञापयन् ओपम्यमनुभवति 

अभिन्नस्य तु खामान्यस्योपमादेतत्वेनापेश्चायां न किश्चिष्फलमुत्प- 
यामः, तथां हि-गोरिष गोरिति यदेव जातिरूपमुपमानावसाये नि. 

 तदेवोपमेयाभि मतेऽपीति; ` अज्ञातस्योपमेयस्ग ज्ञापनाभावा- 
नोपमानोपमेयभावः, 



१३६ सटीक वाक्यपदीये । 

एषं च गोगवययोरप्यन्वयिधममाच्रापेक्षायां नोपमाथं इत्युक्त ` 
भषति ॥ ३९८ ॥ 

अत्यन्तभेदेऽपि नोपमाथं इति विघ्रणोति- 

व्याटत्तानां विक्रेषाणां व्यापारे तु विवक्षिते । 
न कश्चिदुपकारोऽस्ति बुद्ध द्न्तरं प्रति ॥ ३९९ ॥ 

अन्वयिना धमेणाननुगतानामप्यत्यन्तव्याचृत्तानां सेदानामपेश्चणे ¦ 
नोपकारः कश्िदुपमानप्रतीतेरुपमेपप्रतीतो धमंसामान्थमन्तरेण 
समन्वयाभावादोऽश्वयोः, अन्न हि परिहारभाष्यमप्-पवं तहि यत्र कि. 
श्चित्सामाच्यं कञ्चिद्धिशेषः तज्ोपमानोपमेयभाव इति ॥ ३९९ ॥ 

पतव्याचष्ठे- ति 

किंञिचत्रास्ति सामान्यं यदि मेदाश्चकेचन। 
 तन्नोपमानोपमेयभाव इति शेषः, तथा च घ्रागेव व्यार्यातम् , 
एवं च कृत्वा दयोरपि गवोः सामान्यविशेषापेश्षो भवत्येवोपमानोप, 
मेयभाव इत्याद-- 

गोत्वं गोष्वस्ति सापान्यं भदा शबलादयः ॥४००॥ 

ततश्च शाबखेयो वाहुटेय इति शावलेयत्वाद्यवान्तरजातिभिन्नयौ 
रप्येका्थंकारीयत्वादिनेकजालीयत्वेन प्रव्यासत्तौ भवत्येवोपमानोपनरे 
यभाव हत्यर्थः, यद्वाऽज् किञ्िच्तामान्यमित्यादिभाष्यस्यायमाक्चेषः 
स्वं पदा्थघु सामान्यविशेषभावयोगादोपम्यं स्यादित्यति्रसज्ञो- 
मेररिव सषंप इत्यपि स्याह गोरिव गोरिति चेति ग्छोकार्थः, 
अत पवेतच्चोद्यग्रतिस माधानत्वेन बक्ष्यमाणोऽयं प्रन्थ उपपद्यते तथा 
हि न मदासामान्यमन्न विवक्षितम् ॥ ४०० ॥ 

कन्ति- 

सखापान्य इसयपता चव ताद् साधरण द्याः | 

तद्व सिद्धयासद्धभ्यां मद इत्यपादेश्यते ॥ ४०१ ॥ . 

यज क्िश्ित्सामान्यमिव्यत्न मोष्ये सामान्यशब्देन न ज्ातिरभिः 
धित्सिता; अपि तु ततोऽथान्तरं श्यामस्वादि, तच्च ॒दयोखूपमगनोपमे- 

॥ 



ततौ यकाण्डे चतुदंशो शात्तसमुदेशः । ३३७ 

ययोरन्ववि साधारणमिति सामान्यमुच्यते, तथा हि उत्तरत्र भाष्य- 
मस्तिन शाचश्यं स पव सामान्यवचनो यो बहूनां सामान्यमाह 
दथोरषि यत्त्ामान्धमाह सोऽपि च सामान्यवचन इति, पवं च 
द्विचत्तिश्यामत्वादिरत सामान्यमिति गम्यते तदेव च सामान्यमपि 
व्याचरत्तेरपि भावनाद्विशेष इत्युच्यते, कथिच्च विशेष इत्यत्र भाष्ये, 
तथा हि यथोपमाने तत्प्रसिद्धंन तथोपमेये न्यूनत्वादिव्यस्ति मेद्, ए. 
वं च जातेरन्यत् साद्रश्यं मेदाभेदाचुस्यूतमिह सामान्यशब्देन साधा. 
रणपयथयिण कथितमिति, ययोस्साधारणो धमः प्रक्िद्धाप्रसिद्धदशन 
स्तयो रूपमानोपमेयभावस्तदु पनिबन्धनं इत्युक्तं भवति, एवं च कृत्वा 
सजातोययोशपि संस्थानादिधमसाट्रश्यं शाबरेयवाहुेययोरुपमानोः 
पमेयभावेो ऽनेकजातिनिबन्धनो दयो रिव गोरिति ॥ ४०१ ॥ 

अत्रेव मतान्तरमाह- 

| श्यापत्वपेव सापान्यमन्येषा मु मयोः स्थितम् । 

सम्पूणंत्वात्तदन्यत्नाद्विशेष इति गम्यते ॥ ४०२॥ 
- पूर्व प्रसिद्यध्रसिद्धिभ्यां मेद उक्तः, इदानीं खम्पूणंतयेति विशेषः 

तथा हि-श्यामत्वलक्षणो गुण एव द्िचरत्तिराश्रयमेदाद्धिनोऽपि सौः 
म्यादलक्षितविवेकः सामान्यमिच्युक्तः, स एवोपमाने सर्वात्मना प- 
रिसखमाप्तत्वादुपमेये त॒ केन चिद्शोन न्पूनत्वादिनाऽऽध्ितेऽप्याधारमे- 
दौपधानं मेदे विशेष्यमाणो विशेष इत्युक्तः, तथा च मेदामेदाभ्याप 
क्धायंमाणो गुण एव द्विसाद्रश्यं न ततोऽथान्तरम् ॥ ४०२ ॥ 

यद्वो जातिश्प्यस्तूपमायां सम्थापारा न त्वमेदेनेवावसीयमाना 
किन्तु मेदेनापीत्याहद- 

 आक्रृतो वाऽपि सामन्ये कर चिदेव व्यवस्थिता । 
ह्यापादयोऽवसौयन्ते विक्नापास्त इहान्रिताः ॥ ८०३ ॥ 

जात्येकाथसमवायिनो ये सूक्ष्मा विशेषाः प्रतिनियते क चिदेव 
ज्ञाव्याधारे ऽवस्थिताः ते जातेभेदहेतवो यदा समाश्रयन्ते तद ते. 
विशिष्टा जातिः कव चिदेव समवेता सव्यापारा भवत्युपमानोपमेय. 
भावलक्षणे संबन्धे, तथा हि-शास्त्रीदेवदत्तागतयोः श्यामगुणयोर्था 
शुणत्वजातिः साऽऽश्रयविशेषगतकान्तिमच्वादिधमविशेषेरनुरञ्यमा. 



६३८ भररौकं वकैयपदीये 

ना मेदाचुवेधात्साद्र श्यप्रत्ययं प्रषुयते, गौरिव गौरित्यत्र | 
ऽपि विशेषो जातेभेदकः शब्दान्नावधायेत इति न भवत्युपमा शस्री.- 
श्यामा देवदत्ता शावलठेय इव वांहुरेय दईत्यादो तु गुणाधार्मेदा. 
देवावधायंते विशेषः ॥ ४०३ ॥ 

इत्थं भाष्यग्रन्थं व्याख्याय पिण्डिताथंमाह- 

जातेरभेदे भेदे वा साटश्यं तत चक्षते । | 
[8 ^~ © * ~ न 

का श्चत्कद्ा चदथा तथन्ूताऽपदशर्यत॥ ४०६॥ 

जातेश्भेदेऽनन्यत्वेऽपि; एकाथंस्षमवेतविशेषा हि ते च सेद इश्य- 
नन्तरोक्ताथानुवादः, सेदे वेति सामान्यं श्यामताऽऽदेवेति पूर्वोक्ता. 
थाजुवादः पवं यल्छामान्यसुक्तं तत्साद्रश्यमित्याहुःतेन च साद्रश्येनं 
कध्िदेव न सर्वोऽथात्मोपमेयस्तथाभृतस्सद्रशा इति कथ्यते 
निरूप्यते चाभिधानस्य निरूपणपूवकत्वाट, इत्थं च सत्वक्षेयत्वादि न 
खाद्रश्यं ततः सद्रशप्रत्ययाभावादिति सामान्यधमंयोगादेवोपभ्ये ना. 
तिग्रसङ्कः ॥ ४०४॥ 

इदानीं सद्र शप्रध्ययस्य विषयं व्यवस्थापयितुं तल्परत्यनीकभूतं. 
प्रत्थयान्तरमुदाहदरति- | 

यत्रां प्रत्ययामेदो न कदा विद्विकरप्यते । - 
अवि्यमानमेदत्वात्स एक इति गम्पते ॥ ४०५ ॥ _ ° 

यरिमिन् वस्तुनि प्रत्ययस्याकारमेदो न कदा चिद्धिकर्प्पते येद् 

रत्ययेन सह पर्यायं नापद्यते सदेवामेदाकारेणोत्पत्ते; तदस्त धर्मि. ` 

रूपमवस्थानानात्वेऽपि तर्कृतस्य मेदस्यासंविदि तत्वाद्यवहारे ऽप्रति. ` 
भातस्यासत्कट्पत्वाद विद्यमानमेदमेक इति प्रत्ययविषयः ॥ ४०५ ॥ 

भत्यभिज्नाप्रत्ययमुदाहरति- 
= © ~ (९ [8 ष् 

योञ्य आभ्रितनानात्वस्् एवेत्यपारश्यते । 

व्यापारं जातिभागस्य तत्रापि भरतिजानते ॥ ४०६ ॥ 

प्रसिद्धमेदोऽपि यः पदार्थः स पवेति प्रत्यभिज्ञायते तत्र जास्यंशस्यं 
१८ [२१ 

उयापार इत्याहुः, जतेव्यंक्तिभिरेकात्म्यापत्तौ भागवाचोयुक्तिः, एवं. 
च केवलाया जातेः भत्यभिज्ञाप्रत्यये व्यापारो न सटरशप्रव्यये यन्नच 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो टत्तिसपुदेशः। ६३९ 

सादर श्यनिषन्धनात्तस्वसपारोपात् प्रत्यभिज्ञा भ्रान्तिरसो दूनपुनजा- 
तकेशेष्विव जात्यापादिता मेदानां तु तत्वनिवन्धनेव प्रत्यभिज्ञा 
वस्तनि हि संविदो मेदामेदसं स्पशं, ॥ ४०६ ॥ 

कथमित्याह- 
[4 षि 0१. 

जातिमागाश्रया प्रख्या तत्ताभिन्ना प्रतेते । 
व्यक्तिभागाश्रया बुद्धिस्तत्र भेदेन जायते ॥ ४०७ ॥ 

ज्ञात्थंशस्य अ्यापारादमेदेनेकजातीयः परासश्यते गौरेवायमिति, 
ध्यक्तिरूपाश्रया तु तन्न संविद् मेदोपलश्चिता प्र मवति ॥ ४०७ ॥ 

श्दानीं सटशप्रत्ययं लक्षयति- 

अन्यत्र वतेपानं सद्धदाभेदसमन्वितम् । 
निमित्तं पुनरन्यन्र नानत्वेनेव गृह्यते ॥ ४०८ ॥ 
आधारेषु पदन्यासं कृसोपेति तदाश्रयम् । 
स सादृश्यस्य विषय इत्यन्येर पाद्यते ॥ ४०९ ॥ 

निभित्तं प्रङृतत्वात्सद्रशप्रष्ययस्य श्यामत्वाख्यमन्यन्नाधारे श. 
ख्ीगते गुणे वतमानं सद्य आश्रवान्तरे देवदत्ताया गुणे वतं. 
मानं नानत्वेनेव मेदेनेव परिच्छिद्यते तेनाश्रयान्तरेणावच्छेदाद् 

 भमेदेनापि त॒ समन्वयादिवशब्दः; अत पव मेदासेदख्मन्वितं- 
सामान्यविशेषरूपसंबन्धमिव्यथः, तदेवंविधनिभित्तमाधारेषु स्वाध्र- 
येषु गुणेषु पदन्यासं विधाय तदारम्बनं सादर श्यप्रत्ययमुत्पाद्य तस्थ 
शुणस्य य॒ आधारो द्रव्यं तल्पराप्नोति खम्रवेतसमवायात्तत्र सदश 
प्रत्ययं जनयति; तथा च स्वेगुणाश्रयः साद्र श्यस्य विषयः तत्र सादर 
श्यं निमित्तमुपमानोपमेयभाव इव्यथः, इ?" चेदं साद्रश्यं सेदामेरस. 
मन्वथाज्ातेरन्यद्, अमेदात्मिका या जातिः खाऽन्यत्र नानात्वेन न ग. 
ह्यते, अपि त्वेकन्वेनेव,अनेन च प्रन्थेनेकीयमतेन यत्न कश्चिच्च विशेष. 
इति भाष्यमन्यथा व्याख्यातम् , तथा हि-पूवं यत्राधारे किञित्छा. 
मान्यं कश्चिच्च विशेषः, तन्नोपमानोपमेये भवत इति भवितृभ्यां भाव. 
स्योपलक्चणात् तज्ोपमानोपपमरेयभाव ईध्यर्थोऽभीष्ठः, इहतु यत्र नि. 
मित्ते मेदामेदलमन्विते सति सामान्यविशेषावमासः प्रत्ययो द्रष्ये 



३४० डके वाक्यपदीये 

स्थ साद्रश्यस्य तत्रापि पारस्पयलतमन्ववादित्यथेः, अतः परं माध्यं * 
कि वक्तव्यमेतद् न हि; कथमनुच्यमानं गंस्यते, मानं हि नामेत्यादि 
तच्प्रागेव सत्रां पयिकत्वेनोपरमानलश्चणरूपं व्याख्यातम्, अतोऽन. 
न्तरं भाष्यं-कामं तद्यतेनेव हेतुना यस्य गवयो निज्ञातः स्थादु 
गौ्ञातः कतंभ्यः स्थाद् गथ इव गौरिति वादं कतंग्यमित्यनेनोपमा 
नोपमेययोरव्यवस्थाऽभ्युपगता ॥ ४७२ ॥ । 

क्षां निदशेनेन भ्युत्पादयितुमाद- ४. 
7 > „~ © ५. > 9 पर पेक्ष यथाभावे कारणाख्या प्रवतते। ` । 

तथाऽन्याधिगपापेक्षपुपमानं प्रचक्षते ॥ ४१०॥ ` ` 
कौयापेश्षं कारणत्वमित्यन्य पेक्षत्वेऽपि न < 

न हि यमेव प्रति कायं तमेव प्रति कारणम् एवमप्रसिद्धभरुषमेयं प्रसि. ` 
मुपमानं तदपेक्षया यद्यपि भ्यवहियते तथाऽपि प्रसिद्य्रलिद्यो 
सङ्करामावान्नोपमानोपमेयभावविपर्यास इत्यथः ॥ ७१०॥ 
. अत्रेव निदशंनान्तरं- 

गुरुशिष्यपितापृतरक्रियाकारादयो यथा। ८ 
उयवहारस्तथोपम्पमप्यपे्षानिवन्धनप् ॥ ४११॥ 

गुरुगं व॑न्तरापेश्चथा, शिष्योऽपि न शिष्यापेश्चया ज्िष्यः, पि. 
॥ न पित्रन्तरपेक्चया, पुजोऽपि न स्वपुरं प्रति पुत्रः, क्रिया स्वलाधः 

नापेश्चया साध्यानि क्रियान्तरं प्रति, साधनमपिन तु स्वसाधना 

पेश्चयेव, 
.-यथोक्त- 

"त्न यं प्रति साध्यत्वमसिद्ध। तं प्रति क्रिया । 
| सिद्धा तु यस्मिन्ाध्यत्वं न तमेव पुनः भ्रति, इति, 

4,. प्रसिद्धपरिमाणा क्रिया परिच्छेयक्रियान्तरं प्रति कारः परि 

च्ेदकत्वाद्न तु परिच्छेद्याया एव परिच्छेद्या; आदिश्रहणाद्धि 
शेष्यभावादेरापेक्षिकस्य सङ्ग्रहः, पवं यस्य गवयः प्रसिद्धस्तः 

स्यासावुपमानं वनेचरस्य गोरभ्रसिद्ध उपमेयः, . नागरिकस्य 

। 

| 

भवति त्र निमित्ते सत्युपमानोपमेये द द्रभ्ये भवतः तन्निमित्तरूप. 



ठतीयकाण्डे चतुदशो इत्तिसमुेशः । &४१ 

विपयंयः, अत पव कामिनः श्ङ्खाररसपरिपोषकतया नारीमुखभुच्छ- 
एगुणत्वेन प्रसिद्धमिति शशिबिस्बस्थोपमानं भवतीध्युक्तम्, अतः पर 
मिदं भाष्यं-कि पुनरिहोदाहरणं शाल्ीश्यामा कवर पुनरयं श्या 
माशब्दो बतंते शर्तथ।मिसव्याह- केनेदानीं देवदत्ता ऽभिधीयते समा- 
सेनेति ॥ ४१९ ॥ 

एतद्याचष्- 

इयामास्वसुपमाने चेद् इत्ते त्तो प्रयुज्यते । 
उपमयं समासेन बाह्यं तत्राभिधीयते ॥ ४१२ ॥ 

पक्षान्तरस्यापि वक्ष्यमाणत्वाखचेदित्थस्य पश्चस्याभ्यु पगमं द्योतय- 
ति ,उपमाने शारूयां यदि श्यामत्वं चत्तो समासे स्थितमभ्युपगम्यते 
तदा बतिपदयोरुपमानवरतित्वात्ततो बाह्यं ताभ्यामनुपग्रहीतसुप्रेय- 
समासेनाभिधीयत इत्यायातं; तथा चान्यपदाथंप्रधानोऽयं समा. 
सस्तस्पुरुषोऽपि ; न हि तस्योत्तरपदाथंप्राधान्यनियमः; नञ्समासे प 
क्षत्रयविचाराजुपपत्तिप्रस ङ्द, न चाथदिश्नं व चनाचुखारि लोकप्र 
सिद्धाथंस्याचुवादात् , तथां चेह समानाधिकरणसमासानुरोधादु ञ- 
त्तो शस्त्रीशब्दसमानाधिकरणत्वेनापि श्यामाशब्दस्य प्रयोगे भवत्युप 
गेयस्य सम्प्रत्यय इत्यन्य पद्।थंप्रधानत्वेन व्यवस्थाययेवमनेनेष न्या. 
येन बहुबीहावप्यस्यपदाथंप्राधान्यसिद्धेः किमन्य पदा्थंग्रहणेन ? सत्यं. 
किन्तु न स्वं' प्रत्याख्येयं प्रयोगानुखारेणेत्यन्तरङ स्वपदाथं सम्ध्रत्य- 
याशङ्काऽपनोदाय युक्तमन्यपदाथंग्रदणं, तत्र शेषाधिकारविहितस्वाश्च 
बहुबीदेनं तेनास्य बाधः, अन्यथाऽस्य बहुवीहिसंज्ञायां गुणवचनस्य 
ब्यामाशब्दश्य विशेषणत्वात् पृवनिपातस्स्यात् कटृप्तव्यवस्थितवि. 
भाषाया विज्ञानादपि परिदह्यते स्वाथंष्ट्वमिन्नः तस्पुरुषेऽप्यत्रोप- 
मानाश्रय एव पृंपद प्रक्तिस्वरो भवति । | 

नु च बहवीहौ शस्त्री श्यामा यस्येस्येवं संबन्धेन भवेदौपम्यग्र- 
तीति, नैतदस्ति; शास््री शयामा यस्या देवदत्ताया इति संबन्धसामा- 
भ्ये बहुव्रीहिः, सामान्यं च विशेषनिष्ठं; कश्चात्र संबन्धविशेष इत्युष 
मानोपमेयभाव एव प्रतीयेत, अन्यस्यायोगात् तस्माच्छेष्रवचनादहु- 
ब्रीदेरयं न विषयः, 

अथ सङ्ख्यासमानाधिकरणनञ्समासेषु दोष इति यदा शेषव वनं- 

€ 



३४२ सरीके बाक्ष्यपदीये 

प्रत्याख्यायते तदा कथं तदाऽपि प्राक्षडारात्परं काय॑मित्यत्र दशंने 
नसाम््यादयं तत्पुरुषो भवति, अनवकाशो ह्ययमिति परमेवेति नियः 
माञुपपत्तिः यदाऽपि प्राक्डारादेका संज्ञेति दर्शनं तदा ऽप्यनेन विशे. 
षविधिनोपमानानि सामान्यवचनं च विशोषमाधित्य प्रवत्तेरुपमे- 
यलक्षणान्यथाऽनुपपच्या साद्रश्यमन्तर्माव्योपमेयमाचष्टे यथा शसन. 
यामा तथ) देवदत्तेति शास््रीष्यामा कथ्यते शस्रीश्यामा देवदत्तेति 
वाक्ये इयामाश्ञब्द स्योपमानोपमेयाभ्यां संबन्धयोग्यस्वाद्, एकतरोषप. 
क्षये तु तदितरो बाक्याथेः, समासे तु समानाधिकरणप्रस्तावादुष 
मान पएव सामान्यवचनः सङृदुश्चरित इत्युपमेयः समासोर्थो वण्यंत. 
इति विशेष्यत त्तावित्याह अनन्तरमिदं भाष्यं ययेवं शस््ीश्यामो देव 
दत्त इति केन टाम्न श्रूयेतेति ॥ ४१२ ॥ 

पतद्िच्रणोति- 

टाबन्त एव वेत्रादो शयापाङञन्दस्तया भवेत् । 
सूत्रे च प्रथमाऽमावान्न इयापाद्युपसजेनम् ॥ ४१२ ॥ 

शस्या वतमानः षयामाशाब्दो गुणवचनानामाश्रयतो लिङ्वच 
नभावात् खरीवृत्तिष्ठाबन्त इति समासवाच्यत्वे चेत्रादेखूपमेयस्य श. 
स्रीश्यामा चेत्र इति स्यात् सामान्यवचनैरिति च तृतीथानिदंशात् 
प्रथमानिदष्टमिव्युपसजंनसंज्ञाऽभावे हस्वत्वमन्न नारित, उपपेयच्रत्ति 
त्वे तु तद्िङ्गं सिध्यति; अतोऽनन्तरं भाष्यं उपसजंनहस्वत्वमन् भर्विं. 
ष्यतीति, तत्र प्रथमानिदं शभावे ; एकविभक्तीत्युपसजंनत्वं स्याद् अ. 
न्वथत्वेन वा प्रधानत्वात् वथा चानन्तरं चोद्यमष्यं-यदि तहि उपस 
जंनान्यप्येवंजातीयकानि भवन्तीति तित्तिरिकल्माषो कुस्भकपाख्लो. 
हिनीव्यनुपसजंनरक्चषण ईकारो न प्राप्नोति ॥ ४१३ ॥ 

तदेतच्याचष्टे- 

अथ वैकविभक्तिखाद् गुणतवाद्रोपसनेनय् । 
नैव तित्तिरिकरपाष्यापिष्टः खीभत्ययो भवेत् ॥ ४१४ ॥ 

प्रतियोगिनः पदस्य नानाविभक्तियोगेऽपि यदभिन्नविभक्ति तदु- 
पसजंनुक्तं कोशाम्ब्यादि, इहापि समासे कतंव्यत्वेन विषयभूते य- 

3 9 

तप्क्रियावाक्यं तच प्रधानमन्यपदाथं पदं नानाक्रियाऽऽवेशादनेकवि- 



विता यकाण्डे चतुदेशो इत्तिसप्ुदेशः । ६४३ 

भक्तीति, तदपेक्षया गुणवचनं भवत्येव; एकविभक्तिप्रधानस्य नाना 
क्रियाऽऽवेशेऽपि हि न गुणः स्वरूपादपेति तथा च वबहुवोहावनेकव 
चनसमुपस्जनाथ न वेकविभक्तित्वादिति प्रत्याख्यातं, तत्र च प्रधा. 
नस्यान्यपदाथस्य पदस्य नानाविभक्तित्वमाश्चित्येकविभक्ति वत्ति प. 
दम् , एवमिहापि भविष्यतीव्येकविभक्तित्वादुपसजंनत्वन् अन्यत्र ¬ 
समानाधिकरणसमासे ऽनिषएटप्रसङ्गो नास्ति, उत्तरपदाथं प्रधानत्वाद्यथ।- 
यथं क्रियायोगे तत्रोत्तरपदस्य नानाविभक्तित्वाद् उभयगतिरिह शा 
खे संभवतीति वा न्यायादन्वथस्वेऽप्रधानसुपसजनमन्यपद्ार्थप्राधा 
न्याश्चान्नोत्तरपदाथां गुणः, न चेवं लोकिकेऽथं समाश्रीयमाणे संज्ञा. 
करणमफलं प्रधानस्यापि कस्य चिस्प्रूबनिपाताथे संज्ञाविषयत्वात् 
तद्यथा पुरुषव्याघ्र; पाचक्च्न्दारिका पूवकायः अधंपिप्पलीति अत्र 
पू वंपदाथेः प्रधानमिति समासशचास्रे प्रथमानिद्शादुपसजंनसंज्ञा स. 

। फला विषयभेदेन च छच्चिमाङृत्रिमयोः शाखे समाश्रयण।न्नात्र लो. 
 किकञुपसजंनमाश्नीयते तथ। च पू वनिपातव्यवस्थाऽभावः, राज्ञो गो 
क्षीरमिति च समासशास्रे दयोः षष्ठोति प्रथमानिद् शादुपसजंनत्वेऽ- 

 न्वथत्वाश्नयमेकस्येव तवच्यवस्थानम् , 
 पवं च कोशाम्ब्यादीनां समासे पराथंत्वादेवोपक्त जंनत्वे सिद्ध- 
प्येकविभक्तः कत्रिमतासिद्धथसुपसजनसंज्ञा पूवनिपातार्थं 
युञ्यत एव सृत्रिमाकृत्निमत्वेऽप्युपसजंत्तस्य पृठनिपाते रुत्निमस्येवा- 
श्रयणम् उभयोः क जिमत्वेऽन्वथेन व्यवस्था हस्वविधो तु अयासिन्या- 
यादुभयोराश्रयणं दुक्तद्धितद्धकीति च्त्रीप्रत्ययान्तस्योत्तरपदत्वेन घ- 
थमानिद्शाभावेऽपि तद्धिताथंविशेषणत्वादन्वथमुपसजंनस्वं तदेव- 
मन्न श्यामादेरूुपस्तजनत्वस्नुपप्त इति हस्वः सिध्यति, उपमेयस्यान्य- 
दाथस्य नानाविभक्तिर्वेऽप्येकविभक्तित्वं तदपेश्चम् उपमानस्य चो 

पमेया्थस्वाद् गुणमाव इ्युपमानापेश्षमन्र श्यामादेशंणत्वम् इति 
विकट्पस्समथनीयः, अन्यथोपमेयापेक्ष एव गुणत्वे तेन चेकविभ- 
क्कित्वमिति विकल्पो नोपपद्यते, एवमनेन प्रकारेण हस्वसिद्धावपि ति. 
्तिरिकटमाषीव्यत्रान्यतो ङीषिति स्रीप्रव्ययोऽभिमतो न स्यात्, त. 
था ह्यन्न पूवं स्त्रीप्रस्यये तित्तिरिणोपमानेन पुल्िद्धेन कल्माषीशब्दस्य 
सामानाधिकरण्यं न स्यादिति पृवंमङत्वेव स््रीप्र्ययं सामानाधिकर- 
ण्यादु पमानच्रत्तिस्वे वतिपद्योः समासः क्रियते; समासवाच्या चोपमे 
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या सीति खियामच्ुपसजंनाधिकारान् ङीष् न स्थात् कटपाणस्योप- 
मेये गुणत्वात् ततश्च राबन्न स्रीप्रत्ययः प्रसज्येत, एवं कुम्भमकपारलो- 
हिनीति वर्णादजुदात्तादिति ीम्न स्थादिष्यथंः; एवं सच्युपसज्ञं नर्केऽ* 
निष्टमिदमभ्युपगम्योक्तं न स्वत्रापसरजनत्वं न्याय्यं कृत्रिमे हि संभवति 
न हस्वविधौ तस्येव सम्प्रत्ययो युक्तः, लुक्तद्धितल्ुकीष्यत्र तु प्रर. 
तस्य छृत्रिमस्थासंभवादनुव््तिस्लामथ्याटोकिकमन्व्थं माश्रीयते ततो. 
इत्यन्न स्वकृ्ञिमाध्रयणमेव युक्तम् अत्र च छृत्रिमत्वं नारित एकविभ- 
कतीति ह्येवं व्याख्यायते समास इत्याधारसप्तमी न विषयसक्तमी तेन 
सम्राखाधारं यदेकविभक्ति तत्रव प्रतियोगिनो नानाविभक्तित्वे तदुष- 
सजंनसंज्ञमिति, अश्न च सखमास्तस्थस्व प्रतियोगिनः पदस्य विभिन्नवि- 
भक्तिथोगाभावः समानाधिकरणस्मासो ह्ययमिति कथं भिनज्नविभक्ति- 
योगः स्याह अत एव भाष्यकारेणारूचिरत्र सूचिता यदि | 
नान्यप्येवंज्ातीयकानि भवन्तीति नेवंविधेषू पसजंनसंज्ञाऽवकद्पत ई. 
व्यर्थः, तस्मा दुषसजेनत्वा भाव) हस्वत्वमन्न न स्यादिति स्थितमेतत्, 
टाबन्त एव चेत्नादो श्यामाशब्दस्तथा भवेदिति ॥ ४१४ ॥ 

यत्त॒ चोदितं कथित् सत्यपि चोपसजंनहस्वत्वे परवलिङ्गमिति 
शब्दशब्दार्थातिदेशात् पुनराकारप्रलङ् इति तदुपपन्नम् , दत्ता युवती. 
तीव्यश्न शब्दातिदेशे द्वितीयस्य तिशब्दस्य प्रसङ्खात् प्रत्याख्यातं वदि 
ति, कुतः पुनसकारश्रसङ्गः, अभ्युपगम्योपसजंनस्वं खप्रत्यये दोष उ- 
क्तः, तत्न समाधानं शङ्धुत्वा दोषान्तरपरसङ्केन निराकरोति- 

सति षिष्टवङी पस्तवादर'ह्चे डीपि च स्यपि । 
उपपानस्वरो च स्यात्तस्पास्खयन्तस्समपस्यते ॥ ४१० ॥ 

खमासे तस्योपमेयार्थवृत्तेरनुपसजंनत्वात् तस्मात्सछमासादहिभू- 

तच््री परत्ययोऽज् भविष्यति तित्तिरिकल्माषकृम्भकपारुलोहितादयो हि 

खमुदाया एव वणंविशेषवाचिनो रूढाः कटमाषादीनामेव तु वणवा 
चित्वे ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधेः प्रतिषेधात् समुदायादज्न 

ल्रीपरत्ययोऽभ्यु पगम्धःप्युच्यते अत एवाह सत्यपि ीषि चेति, यदाऽ. 
लुपसलजंनादिति भ्रधानेन तदन्तविध्यर्थो योगो व्याख्यातः अत्र च नेवं. 
जातीयकान्युपसजंनानीति भाष्याभिध्रायाद्वणेवाचिना प्रधानेन तद् 
न्तविघेस्खमासात् खरीप्रत्ययो जायते, एवमप्युपमानपूवपदग्रकतिस्वः 



ठतीयकाण्डे चतुदेशो हात्तसमुदेशः । ३४५ 
॥ 

रोऽशरेष्टो न स्यात् तथा हि कृते समासे पूवंपदप्रकृतिस्वरस्तावत्येव 
प्रतते, पदग्रहणं हि परिमाणा्थंमिव्युक्तं न खुबन्तति ङन्त रि ग्रहाथं 
तन्न खप्रत्यये प्रत्ययस्वरस्सतिशिष्टन्यायादु पमानपूवंपद् ध्रकतिस्वरं बा- 
धेत, ङीषि चायं दोषः तत्र स्वरस्य प्रत्ययोदात्तस्य भावात् ऊीपि त्व 
खदात्तस्वादु पमानस्वर एवावकशिष्यत इति विशेष्य ङीषिच्युक्तं यत ए- 
ब स्वरदोषस्तस्मास्पृवंमकृते समासे सख्रीप्रत्यये कते तदन्तस्य साना- 
न्यवचनस्योपमानेन समासः कायः, तथा च सतिशिष्स्वादुपमान- 
स्वर पएवेष्टस्सिष्यति, पतश्चोपमाने सामान्यवचनस्य चत्तो न भ्यते 
तित्तिरिणा पुंखा कुस्मकपालेन नवुंसकेत च सामानाधिकरण्यात् 
खनी प्रत्ययाचुस्पत्तेरिति सामान्यवचनस्योपमाने चत्तावयं दोषः ।४१५॥ 

किञ्च- 

गुणे न चोपमानस्थे सापेक्षत्वं प्रकरपते । 
भराघान्यस्य तदा न स्याद् ्याघ्रादो लिङ्गदशेनम् ।(४१६॥ 

पुरुषोऽयं भ्य।घ्र इव श्रः पुरुषव्याघ्र इत्युपमितं व्याघ्रादिभिस्सा- 
माभ्याप्रयोग इति समासे सामान्यवाचिनः शुरादेः शब्दस्य प्रयोगे त- 

व्सापेश्चत्वादसामथ्यादेव समासो न भविष्यतोति किं सामान्याप्रयोग- 
इति वचनेन? तत्त ज्ञापयति भवति प्रधानस्य सापेक्षस्यापि समास इ. 
ति व्यवस्थापितं लिङ्दशंनम्, पतच्च गुणे सामन्यधमं शौ्यादो व्या. 
ब्रा्यपमानगते वुरूषादेः प्रधानस्य तदपेश्चत्वं न स्यादुत्तरस्योपसजं- 
। खापेश्चस्वादिति नोपपद्यते बिवक्षिताथज्ञापनम् उपमेयच्रत्तो हि 
गुणस्य एतजञ्जञापकं युज्यते, तेनोपमाने च॒त्ताविति धदेशान्तरपर्यालोच 
नया विनोपमानस्थत्वं गुणवचनस्य युक्तम् ॥ ४१६ ॥ 

उपसजंनत्वेन हस्वघ्मथंनमनुपपन्नमितीमं पक्षं हेयतयोपसंदतंमाद- 

वस्मात्सति गुणेऽपि प्राधान्यं विग्रहान्तरे | 
9 > + © 

नेवेजातीयक शासे समवस्युपसजनम् ॥ *१७ ॥ 
उपमानच्रच्तेरपमेयविशेषणस्वात् सत्यप्यव्राधान्ये इ्यामदेविप्र- 

न्तरे प्राधान्यमस्ति यदोपमेथच्रत्तिगुणः तदा यद्वाक्यं तत्र, तथाहि 
देवदत्ता श्यामेत्यजोपमेयव्त्तेः श्यामस्य प्राधान्यम् उपमानन्र. 

ऽपि च समासेनोपमेयस्यासिधानाद्रस्तुतः प्राधान्यमेव धर्मस्य 



१४६ सटीके चाक्यपदीये 

परक्रियावाकथापेक्या तु गुणत्वं तथा चोवंप्रकारं वस्तुतः प्रधानं 
सख्रेऽपि नोपसर्जनसंज्ञमुपपद्यते प्रक्रियाभेदे दि लोक्रिकोऽर्भः शाखेणा. 
विधेयः रोके च प्रधानमेवेदमिव्यन्वर्भमपि शास्र रोकप्रसिद्धार्था- 
चुबादकेनाप्युपसर्जनत्वम् अत एवोपसज॑नान्यप्येवंजातीयकानीति 
भाष्य ऽखुचिः घूचितेव्युक्तं, तदेवसुपमानच्र्तित्वं गुणवद्रचनस्यानुपष- 
ज्नमुकत्वा ऽताऽनन्त ` भाष्येऽभिहितम्-एवं तदहं शरूयामेव शस्त्री शब्शो 
वत्तते देवदत्तायां श्यामा शब्द इति उपमेयच्रत्तित्वमाख्यातम् , अच्र तु 
चोदितम् एवं गुणो निर्दिष्ठो भवति बहवश्च शस्त्यां गुणाः सक्ष्वा ख॒दुत- । 
रीति, उपपेये सामान्यवचनस्य वृत्तेः यथायथं तद्धिङ्गपरिग्रहर्खिद्धः । 
प्रतं चोत्तरपदार्चप्राघधान्यमेव निवाहितं भवति किन्तु शसख्रीव श्यामा 
देवदत्तेति श्यामगुणोपरक्षितस्यो पमेयस्य निदंशाद उपमानगतस्य गु. 
णस्य शस्त्री शब्देन जातिविशिष्टार्थाभिधायिना नियतस्यासंस्पर्शादोष- 
म्यरेतो्धम॑स्य प्रतिनियतस्य प्रजञापनं न स्यादिति भाष्यार्थः, अत्रप 
रिहारभाष्यम्-अनिर्दिंश्यमानस्यापि गुणस्य भवति रोके सम्प्रत्यय- 
इति ॥ ४९१७ ॥ 

पएतद्दिवब्रणोति- 

उपमेयात्मनि श्यामो वतेपानोऽभिधीयत । 
उपपानेष्वनिर्दिषटस्सापथ्योतपम्प्रतीयते ॥ ५१८ ॥ 

यद्यपि साधारणो धर्मः श्यामादिरुपमेयस्थः स्वशब्देन प्रत्याययति 
सङूदभिधाव्यापाराच्च शाब्दस्य तदुपक्षयत्वमेव, तथाऽप्युपमने ख- 
मानधमंस्यान्यस्याश्ुतेः संनिधानात् साकाङ्ुस्वाचच श्चुतेनैव योगः प. 
रिकङ्प्यते; अश्चुतपरिकट्पनाथा श्रुतसंबन्धस्य न्यारयत्वाद्, अजेव 
दर ्टान्तमाष्यं तद्यथा चन्द्रसुली देवदत्तेति बहवश्चन्द्रं गुणाः या चा- 

सो प्रिथदशंनता सा गम्यत इति ॥ ४१८ ॥ 

पतद्य'चष्ठे- 

द्रव्यमात्रऽपि निर्दिष्टे चन्द्रबक्त्ेऽयुगम्यते | 

विद्विष्ट एव चन्द्रस्था गुणा नोपपुवादयः ॥ ४९८ ॥ 

चन्द्रसुखीति सापान्यघमंमन्तरेणोपमानमूतद्रभ्यमाश्रोपादा 

तेऽपि भरसिद्धेखपमानहेतुराहाद कत्वादिस्साधारणो धर्माऽनुवर्चते 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो हत्तिसपूुदेशः । ६३४७ 

त त्वन्ये चन्द्रधमां उषपप्टवादय, उपप्टवः शशाख्यो मलः आदिश 
दाद् बद्धिक्षययोगः, अन्ये तु बृद्धिक्चययोगो नित्यगप्रतरत्तगतित्वं वोप. 
खवः, आदिशशब्दाच्छशलखाञ्छनत्वादय इति व्याचक्षते, इत्थं च 
पन्न नामानिर्दिष्टो गुणः प्रसिद्धेरुपमानहेतुविशिष्टः प्रतीयते तजेकत्र 
ध्रतोऽपि सामथ्यादन्यत्र कथं न प्रतीयेतेत्थाशयो निदशंनेन 
7.भीङ्कितः ॥ ४७१९ ॥ 

तदेवसुपमानवृत्तिसामान्यवचनमित्ययं पक्चः, पतच्चान्र प्रक्रिय। 
धां नानात्वं विचायते परमार्थतस्तु लोकिकः शस्रीश्यामादिरखण्डः 
शब्दो विशिष्टोपमेयाथंवाचीोत्याद- 

मेद भावनयेतचचच समासेऽप्युपवण्येते । 
विश्षिष्टयुणभिन्नेऽयथे पदमन्यत्मयुञ्यते ॥ ४२० ॥ 

उपमानच्त्तित्वे सामान्यवचनस्यैकं वाक्यम् उपमेयच्रत्तित्वे तु 
द्वितीयमिति ाक्यमेदस्य नानात्वस्योपमाना्थत्वमरुपमेयार्थत्वमिव्ये. 
घ॑भूतस्याञुभवेन याऽऽहिता वासना संस्कारस्तया हेतुभूतया वाक्व 
समानार्थत्वं चृत्तेरवसाय त्राप्येतदुपमानोपमेयार्थवचनत्वं सामा. 
न्यवचनस्य कथ्यते, उपमानोपहितमेदश्यामादिगुणविशिष्टे तूपमेये 
निर॑शं समासपदं वाक्वादन्यदेवोच्चा्यंते तदन्वाख्यानोपायपरिकलप- 
| तु परक्रियाऽचुरोधाद्यथाऽन्यद् दोषजातं नापतति तथा कर्तध्येति 
म्प्रत्युपमेयचृत्तिसामान्यवचनं स्थितम् , 

पवं हि शख््रीश्यामो देवदत्त इति सिध्यति तित्तिरिकल्पाषीति 
४ स्त्रीप्रत्ययो भवति अज्रापि पक्षे चोद्यभाष्यम्-पएवमपि समानाधि 

रणेनेति वर्त॑ते व्यधिकरणानां समासो न प्राप्नोतीति उ पमेयवृत्तिश्वे 
माशब्दस्य श्री शब्देन सामानाधिकरण्यामावात् समानाधि 

प्रकरणं नानुगर्येतेत्थ्थी४, अन्न परिहारोऽभिहितः-कि हि वच 
[न्न भवतीति, अन्यन्न छतार्थत्वाद् दुर्जलमच्र प्रकरणमङक्तार्थंतया ्रु- 

बाध्यत इत्याशयो भाष्यकारस्य, 
ननु चोपमानचुत्तित्वे सामान्यवचनस्यास्ति वचनस्यावकाशः 

था च प्रकरणायुप्रहोऽपि कतो मवति, नैतदस्ति विरि्ार्थच्त्तेः 
दस्यान्वाख्याने शाखे प्रक्रियाभङ्ाय यः प्रमवति, असावपोद्धारपदा. 

नाश्रयणीयः, उपमानविषये च सामान्यवचने द्वयोरपि पदथोरूप. 



६४८ सर्के वाक्यपदीये 

मेयं भ्रति गुणत्वात् स पेक्षत्वे साम्याद् वृत्तिना स्थाद् उपमेथवृत्ति, 
त्वे तु संनिहितोभयाधिकरणस्संबत्धो निराकाङ्को बर्तते तथा च साः 
मथ्यामिति व्यधिकरणयोरपि गमकत्वाद्वचनं विधत्ते बृत्तिम्, अतोऽन. 
न्तरं भाष्यं यद्यपि तावद् वचनास्समासस्स्याह् इद त॒ खदु श्गीष च 
पला गच्रपला समानाधिकरणलक्षणः पुंवद्भावो न प्राप्नोतीति॥४२० 

तदेव विच्रणोति- 

यदि भिन्ञाधिकरणो वचनादनुगम्यते । 
मृगीव चपरेत्थन्न षुंवद्धावो न सिध्यति ॥ ४२१॥ 

यदि वचनसाम््याल्र(करणिकं सामानाधिकरण्यमनाद्रव्य व्य. 
धिकरणयोरप्ययं समासोऽचुविधीयते तदा सगचपरेश्यत्र | 
थाश्रयोऽन्यत्र समानाधिकरणपदे चरितार्थः पुंबद्धाघो न स्यात् ४२१. 

अन्न परिहारं प्रदेश्ान्तरोकतत्वाह् भष्येऽचुक्तमप्याशङ्ते- 

अदी पृ्ेपदत्वात्तु पुवद्भावो भविष्यति । 
यथेव मृगदुग्धादो न चत् रूथ विषक्ते ॥ ४२२ ॥ 

म 

~“ 

इ 1 की 
१ 

जात्यन्तरनिचत्तिपरायां चोदनायां म्रगक्षीरादौ पुंवद्भावः तत्फलं 
पुमर्थंशब्दप्रयोगरिलद्ध इति प्रत्याख्यातः पुंवद्भावः, न वाऽस्रीपूर्भपड 
विवद्चितत्वादिति, एवमिहापि खगचपरादो सरगज्ातीयस्य व | 
विवश्चितत्वान्सरग इव चपङेव्येव विग्रह इति स्त्रीत्वाचिवश्चा 
सिद्धमिष्टं तथा हि कृतेऽपि पुंवद्भावे शब्द्त्स्रीत्वस्यावगतेरविषः 
षेव समर्थनीया स हि विवक्षितोऽर्थः यश्शब्दाद् गम्यतेयदि त॒ विकि 
घस्य स्रीचापलस्य लियेवोषमोपपत्तेः स््रीत्वविवश्चा तदाऽऽरम्भणीः 
य पवार पुंबद्धचः, कते च तरिमन्बृत्तौ स्रीत्वस्यान्त्भावो वक्तव्य 
अत पव न चेरस्त्यर्थो विवक्ष्यत इति पाक्िकस्वेनायं परिहारश्शङ्ितः 
अनेनैव चाशयेन भाष्ये नोषन्यस्तमिदम् अत एवातोऽनन्तरं निर्दोषः 
छ्वाश्रयेण भाष्यम्~पएवं तहिं तस्यामेवोभयं वंत इति ॥ ४२२॥ 

एतद्याचष्ठे- ॑ 
[+ ७, क ० न्द १.६ 

दासीव शब्खी इयापेति देवदत्तव कथ्यते । 

तस्यापेवोभयं तस्मादुच्यते श्ास्चविग्रहे ॥ ४२३ ॥ 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो इत्तिसपृदेशः । ६४९ 

इ्ोपमानञ्त्तित्वे सामान्यवचनस्यो पमेयः समासवाच्योऽभि 
हितः, एव्र चात्र वाक्ये वर्तिपदयोरेवोपमेयव्रत्तित्वमस्तु तथा द्युपचा- 
राच्छस्रीव शसीति देवदत्ता कथ्यते ; अतस्तस्यां देवद त्तायामुपमेयः 

भूतायामेबोभयसुपमानवचनं सामान्यवचनं च वर्तत इति सामाना. 
धिकरण्योपपत्तो पुंवद्धावस्सिद्धः प्रकरणं च न बाधितं भवति, उप- 
मानसंबन्धमन्त्माव्य च देवद त्तायां शस्रीशाञ्द्ः प्रवर्तत इत्यमेदाध्यव. 
खायाद् गम्यते परार्थे शब्दप्रयोगो गर्मौकृतो वाऽर्थो युज्यते नान्यथा, 
तद्यथा खिहो माणवक इत्यादिः सिह मध्यापयेति चोपचरितेन शब्देन 

उयबहारो द्रश्यते ; एवमिह शसो शड्देन देवदत्तेव उ्यवदहियते, एतश्च 
तस्यामेवोभयं वतंत इति शाख्रविग्रहे शाश पक्रियागते वाक्ये कथ्यते 
वाक्याबस्थायां हि समानाधिकरणतासमथनाथमिदममिधीयते तत्र 
च शासखप्क्रियायां विविधं नानाभूतमपोद्धारपदार्थानां श्रहणं, लोकिके 
तु परे विशिष्ाथंवाचके निरंशे विभागाभावान्नास्योपन्यासस्यावसरः 

तन्न॒ दहि वणंतत्पदविभागस्यासत्यत्वान्न किच्छं शब्दस्तदर्थो 
वा ; यस्योपचरिताथंत्वं वण्यतेव्यभिप्रायः, पष एव पश्चः लिद्धान्त- 
तया माष्येऽवस्थापितः तथा ह्यनन्तरं भाष्यम् पतच्चात्र युक्तं यत्त 
स्यामेवोभयं वतंत इतस्था बह्पेक्चं स्यादिति ॥ ४२३ ॥ 

पतद्याचष्े- 

पुव द्वावस्य सिद्धथयं पक्षे ह्धीप्रत्ययस्य च। 
बहपकष्य पतस्तस्यापरुभयगप्रतिपादनम् ॥ ४२४ ॥ 

यदा श्यामादाब्द उपमेये वतंत इति पक्षः तदाऽ पक्षे वेयधिक- 
र पुवद्धावस्य सिद्यथंमस््रीपूर्वंपदवि- 
बक्चानियमो ऽपेश्ष्यः ख॒ गश्चीरादिवदन्न खगचपलादो सामान्यस्येव वि- 
वक्षा न विशेषस्येत्येतदनुसखरणीयम् पषं विवक्चानियमोऽजायुखिय- 
णो गौरवं प्रतिपत्तावापादथतीति बहपेक्ष्यत्वमन्न, यदा तु शस्त्या. 

मुपपमाने श्यामाशाब्द इति पश्चस्तदाऽत्र पक्षे शस्त्रीश्यामो देवदत्त इत्यु- 
पखजेनहस्वत्वेन 1सद्धो तित्तिरिकट्माषीत्यादावनुपसजनाधिकारा- 
दिष्टस्य खत्री प्रत्ययस्य सिद्यथं समुदाया पवते वणं विशोषवाचिनो नैवं. 
ज्ञातीयकं वोपसजंनमिति प्रधानेन तदन्तविधेस्समासाद् बाह्यो ऊीषि- 
ति वाच्यं तथा च स्वरे दोष {इत्येतदज्न बहपेक्ष्यं, यत पवमनयोः 

| 1. . 



३५० सटीक चाक्यपदीये 

पक्षयो बहपेक्ष्यमतस्तस्यामेवोपरेयस्थोपमानोपमेथवचनस्य भष्येऽ- 
भ्युपगम्र इत्यथंः प्राक्समासादु पमेयन्रर ; कट्माबादेः खरी प्रव्ययस्ये- 
घस्य सिद्धयंथायथसुपमेयगतलिङ्सिद्धेश्च ॥ ४२४ ॥ 

प्रकारान्तरेणात्र बह्पेश्च्वं व्याचष्टे- 

इ्यापरा शस्त्री यथा शयापा कशद्खीकरपेति चोच्यते । 
तत्रोपमानेतरयोः इपापेव्येतदपेक्ष्यते ॥ ४२५ ॥ | 

श्यामा श्री यथेव्युपमेयवरत्तो श्यमाश्ब्दस्य विग्रहवाक्यं । 
प्रदशितं श्यामा शसत्रीकल्पेव्युपमानवृत्तौ श्यामाशब्दस्य विग्रहवाक्यं, | 
तदन्नेकनि्ठस्य गुणस्यामिधाने तदितरगतत्वेन सामर्थ्यात् कल्पनं. | 
धमंस्ामान्यप्रयुक्तत्वादुपमानोपमेयस्य संनिधानादेकत्र | | 
साधारणो धर्मोंऽपरत्रानुमोयत इति बहमपेश्चत्वं के चिदाहुः, तदेतदुक्तै, 
भाष्ये यदि तावदेवं विग्रहः क्रियते शचीव यामा देवदत्तेति शस्या ~ 
श्यामेत्ये तदपेश््यं स्याद् ; अथाप्येवं विश्रहः क्रियते यथा शस्री श्यामा 
तद्वदियं देवदत्तेति, एवमपि देवद त्तायां शयामेत्येतदपेश्ष्यं स्यादिति ४२५ 

नख विग्रहवाक्यं लोकिकार्थाचुगुणं प्रदशंनीयमित्युभयत्रापि श्या- 
माशब्दो वाक्षे प्रयोक्तभ्यः, चत्तो तु द्वितीयस्य श्यामाशब्दस्थान्तभूंत 
त्वादध्रयोग इति कथं बहपेक्ष्यमित्यत आद- 

अथ इयापेव क्षसखरीय इयापर्येषं प्रयुज्यते । 

शस्री यथेयं इयामेति तावदेव प्रतीयते ॥ ४२६ ॥ 

शयामा शस््री यथा तथेयं देवदत्ता श्यामेत्येवं इयोः श्यामाशब्द- 

योरूपमानोप्रेयगवयोः प्रयोगे शी यथेयं श्थामेति सरूच्छ्या ~ 

माशब्दध्रयोगे यत्परिमाणं वस्तु तावत्परिमाणमेवावगम्यते ॥४२६॥ 

तथा हि- 

उपङक्षणमात्राथां गुणस्यास्य यदि श्रुतिः ॥ 
पृथद्रयोः श्चतोऽप्येष नेष्टस्यायेस्य वाचकः ॥ ४२७ ॥ 

वस्तुमाजोवलक्षणाय गुणशब्द स्योपाद नेऽसङृच्प्रयोगेऽपि ने्स्यो- 

पम्यश्य प्रतिपादनं स्याद् या श्यामशगुणोपलक्चिता रास्त्री साध 

स्तवरेणापि तथाभूताया देवदत्तायाः परिच्छेदिकेत्यपि प्रतीतेरोपरु 

4 
॥ 
| 

4 

॥ 



तृतीयकाण्डे चतुदेश्षो हात्तेसपदेशः । ६५१ 

निबन्धनत्वं नियोगतः श्रतस्यासङृत्प्रयोगेऽपि न गम्येत ॥ ४२७ ॥ 

अथोपमायां सष्यापारस्वमन्न श्रतस्य तदा-- 

उपप्रय तु यद्वाच्यं तस्य चलस्मतिपादने। 

सव्यापारा गुणास्तत्र सवस्योक्तिस्षटच्छुतौ ॥ ४२८ ॥ 
उपमानसम्बन्धेन परिच्छेयमुपमेयं यदप्रधानं वाच्यमभिधेयं तस्य 

रूपविशेषप्रजञापने यदि व्याप्ता गुणा नोपलश्चषणमात्रार्थाः तदेकगुण. 
प्रयोगेऽपि सवंस्योपमानस्यापि गुणप्रतिपादनं सामर्थ्यादिति दविर. 
भिधानं नोपयुज्यते साद्रश्यावच्छेदेनापि सम्बन्धं नियन्तुं गुणस्थो 
पाद्ानमिति यथाविवक्षिताथप्रतिपत्तिभेषति; तदेवमुपमान उपमेये 
वा चत्तो सामान्यवचनस्येतरगतत्वेनापेक्षणादिति बह्पेक्ष्यमिति 
तस्यामेबोभयं वतत इत्येष एव सिद्धान्तो भाष्यकारेणावस्थापितः, 
अतः परं वाक्यकारः पपाड~-उपमानखमासे गुणवचनस्य विरोषभा- 
कत्वात् सामान्यवचनाप्रसिद्धिरिति \ ४२८ ॥ 

तदेतद्याचष्ठे- 

प्रकाराधरमेदेन विशेषे समवस्थितः 
शञ्दान्तराभिसम्बन्धे सामान्यवचनः कथम् ॥ ४२९ ॥ 

पूवं साधारणं ध्रवं धमंमित्यादिना खामान्यवचनत्वे प्रतिपादितेऽ- 
उ वा गुणस्येहोक्तत्वादेकतरोपक्षये कथं. 
साधारण्यमित्याक्षेपोऽयमुपपययते तथा द्याधारनिष्कषंण गुणमान्रा- 
भिधाने नियतेनाधारेणावच्छेदाद् भवेत्सामान्यवचनत्वं तदा चायं. 
गुणः स्वप्राधान्येनाभिधीयमानो नोपमायां सव्यापारः; अपि 
तु धर्मान्तरेणोपमानिमित्तेन संबध्यते यथोक्तं धमंस्समानः श्यामादि- 
रित्यादि, यदाऽपि साधारणगुणनिपित्तस्तच्वाध्यारोपस्तदा सा. 
मान्यवचनस्य प्रयोग एव नास्ति, यदा पुनरमेदोपचारान्मतुब्छोपाद्वां 
दरष्यखमानाधिकरणो गुणवचनस्तदाऽयं समानाधिक्ररणस्समासः खा- 
मास्यं साधारणो धमां गुणः; तमुक्त्वा तद्धति यो बतते स सामान्य- 

वचन इत्युक्तं तत्र चाधारेण नियतेन योगात्तद्भेदे विशिष्ट एव गुणः 
धर्मान्तरादिमेदाद्वा, यथोक्तं गुणानामाश्रयादु मेदः स्वतो वे- 

, यद्यपि चैकज्च श्रुतोऽन्यन्न सामथ्यत्प्रतोयत इत्युक्तं तथाऽ. 



६५२ स्टीके वाक्यपदीये 

पि वचनग्रहणादिहाभिधाध्यापारेण साधारण्यं विवक्षितं न श्रुत्य्था- 
भ्यां, शयामाशब्दश्च गुणमात्रस्यापि प्रतीतो शब्दान्तरेणोपमानवाचि- 
नोपमेयवाचिना वा योगात्तन्नियतस्वेन, विशेषप्रचत्तिरेव, 

ननु चासौ वाक्यार्थो न पदसंस्कारं प्रतिवध्नाति नैतदस्ति निर ` 
स्तावपवमेदस्य वृत्तिपदस्यान्वास्येयत्वात् पृरंपदोत्तरपदध्रविभागे 
क्रियमाणे तदर्थानुसारेणेव।पोद्धार पदाथः प्रविभज्नीयः, तन्न च वि. | 
श्िष्टाथंवचन एव शयामश्च्दः भ्रविभक्ततुं न्याय्य इति कथं सामान्य 
वचनता ॥ ४२९ ॥ | 

अन्र परिहारः- 

सादृश्यमात्र पापान्य द्िष्ठं केश्चत्मतीयते । 

गुणो भेदेऽप्यभदेन द्वि त्तव) विवक्षितः ॥ ४३० ॥ 
® = 

व्यापारो जातिभागस्य द्रग्ययोवाऽभिधिर्पितः । 
पारपामान्यवाचित्वं प्रागा इत्तेरुदाहतम् ॥ ४३१ ॥ 

उभयगतं साद्रश्यमाजं सामान्यशब्देनात्र विवक्षितं साद्रश्यं च ` 

मेदामेदाभ्यामेव भवति तथा चेकगतत्वेनाप्यमिधाने तस्यान्यपिश्च.- 
त्वादभिधा्यापारादेवोभयनिष्ठताऽवगम्यत इच्युपपद्यते सामान्यवच. 
नत्वं, गुण एवान्न प्रकाराधारविशिष्टोऽप्युपमायां व्याचरृत्तो विशेषेणो- 
पमानोपमेयगतो विवक्षितः सामान्यवचनशब्दस्य पत्याययितुमिष्र- 
इध्यथंः, तथा चान्वयिना रूपेणोच्यमानो गुण पव साद्रश्यं न ततो. 
ऽर्थान्तरं तदेतदुक्तं भाष्ये न चावश्यं स एव सामान्यवचनो यो बहू 
नां सामान्यमाह दयोरपि यस्सामान्यमाह सोऽपि सामान्यवचन इति, . 
यत्त वाक्यकारेणोक्तं न वा श्यामत्वस्योभयन्न भावात्तद्वाचकत्वाच्च 
शाब्दस्य सामान्यवचनप्रसिद्धिरिति, | 

तद्वथाचष्ठे- व्यापारो जातिभागस्येस्यादिना, इव्ययोरूपसानोप 
मेयलक्षणयोगंणजातेर््यापासे गुणामेदव्रत्ययकःरणद्रारेणो पम्यसंबन्धः 
प्रत्यायनं सामान्यवचनेन विवक्षितं, यद्यपि गुणजातिस्सकङाश्रयस.. 
समवेता भिन्नत्वान्नोपमायामुप्रयोगिनीत्युक्तं तथाऽपि स्वाधारगत.. 

सृष्ष्मविरशेषोपरागादवान्तरसामान्यरूपतामापन्ना साद्रश्य शब्दवाच्यो 
पम्योपयोगिनी मवति तथा च जात्यापादितामेदस्य श्यामत्वशुण. 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो हत्तिसपुदेश्चः । ६५३ 

स्योभयन्नोपमानो पमेषयोः समवेतस्याभिधायकः सामान्यव चन शब्द्$, 
तदाह रूपात्सामान्यवाचित्वमिति उपमानोपमेयगतस्य गुणस्य रूपा. 
त्सामान्यावेशादभिन्नस्य प्रत्यायने सामान्यवचनता श्यामादेः शब्द् 
स्थ सिध्यतीत्यथंः, अमेदोपचाराद् द्रभ्यवृत्तिता चात्र शब्दस्येति द्रभ्य- 
योरित्याह परिहारान्तरं स्पष्टमिदं भाष्येऽभिहितम्, 

अथ वा सामान्यवचने रिव्युच्यते सवः शब्दो ऽन्येनाभिसंवध्यमा- 
नो विशेषव्र चनस्सम्पद्यते, अत एवं विज्ञास्यामः प्रागमिसंबन्धाद्य. 
स्खामान्यवचन इति, तदेवाह प्राग्वा वृत्तेरदाहतमिति; आभि 
ख्येनान्योन्यरूपसं मिश्रणेन संबध्यन्ते यस्मिन्नथा इति समासो ऽभिसं. 
बन्धशब्देन विवक्षितः, तज्ार्थानां निर्विभागत्वा्यथा विशेषणं. 
विशेष्येण द्वितोयाध्ितादिभिः समानाधिकरणेनाधं नपुंसकमित्यादि- 
व्यवहारो वाक्यगतभेदभावनावश्चादाश्रीयते तथा सामान्यव्यवहारो. 
ऽपि, तथा हि वृत्तिवाक्ययोः संखृ्ासंखश्रथयोः सत्यपि यैदे 
रूपसामान्यादमेदाभिधानो पपत्तेरवाक्यगतेधं्मैश्च्यन्वाख्यानमपोद्धार 
पदाथंकट्पनयोयपद्यत एव, ततश्च समासे सामान्यस्योपमेयावसुद्ध- 
त्वेऽपि ततः पूवं वाक्ये विच्छिन्नाथंप्रत्यायकपदप्रयोगे विशेषावसो. 
धाभावात् सामान्यवचनतोवपत्तिः, यदा सामान्यसुक्तवान् सामान्यव- 
चन इति वाक्यावस्थापरिद्रष्टं सामान्यवचनत्वं भूतपृंगत्या ऽऽश्री- 
यते यथा शस्त्री? ब्दस्य चत्ताबुपमेयवृत्तित्वेऽपि भूतपूर्वंगत्योपमान- 
बाचित्वमिति सवेंषएटसिद्धिः ॥ ४३०४३२१ ॥ 

इद्ानीमुपमितं व्याघ्रादिभिरित्यन्न भाष्यं विचायते तथा हि तत्र 
सामान्यवचनस्य पुरुषोऽयं व्याघ्र इव शुर इति खमासो मा भूदिति 
सामान्याप्रयोग इव्युच्यते, अन्न च पूर्वात्तरपदयोरूपमानोपमेयाथमेदा- 
दवेवधिकरण्यादेव समासस्याप्रवृत्तिः, ययेवं भरूलोदाहरणेऽपि पुरष- 
व्याघ्र इति कथं सामानाधिक्ररण्यमित्यत आह ~ 

व्याघश्ब्दो यद्। शोयात्पुरुषार्थोऽवातिष्ठते । 

तदाऽधिकरणामेदात्समाप्स्यास्ति समभवः ॥ २३२ । 

शो्यादिसमानगुणान्तमविणोपमान॑वचना अपि व्याघ्रादयो यदा 
तदाऽऽरोपादुपमेयच्रत्तयो भवन्ति तदा समानासिधेयत्वास्छमानाधि 

करणाधिकारविहिता उत्तिखुपपद्यते पुरूषव्याधः पुरुषखिह इति, 



१५४ सरी बाक्षयपदं 

अत्र च सामाभ्यधमस्यान्त्भावादभ्रयोगः॥ ४२२ ॥ 
यदा तु स प्रयुज्यते तदा- 

शुरशब्दप्रयोगे तु व्याघ्रशब्दो मृगे स्थितः 
भिननेऽपिकरणे हत्तप्तत्र नैवास्ति समभवः ॥ ३३६३ ॥ 

स्वशब्देनेव सामान्यधमंस्योपमेयगतस्याभिधाने सग जातीये स्वा . 
थं उपमानरक्षण एव बव्याघ्रशब्दो वाचकस्वेन वतते नोपमेये पुरुषे 
भेद संबन्धस्योदुभू तस्येवादिना चयोतितत्व'दभेदेनायोगाह् एवं च 
भिन्नाधिक्रणत्वाल्पराकरणिकः समासो न प्राप्नोतीति कि प्रतिषे. 
धेनेत्य थं; ॥ ४३२ ॥ 

पतत्समथेयते- 

सापानाधिकरण्येऽपि गुणमदस्य सभवात् । 

प्रयोगः श्चुरशब्दस्य पस्तमासेऽप्यतुषञ्यते ॥ ४३४ ॥ 
यदाऽपि समानगुणान्त्मावेण व्याघ्रशब्दः पुरूषे वतते तदा. 

ऽपि शूरशब्दस्य प्रयोगः स्यात समानसाधम्यंस्य नियमभ्यापनायः 
श्नन्यथा सामानाधिकरण्यान्यथाऽचुपपस्याऽध्यारोपहेतुरनियतो गुण 
प्रतीयेत; तथाऽपि गुणभेदस्यार्ति संभवो व्याघ्रे शोयंहिश्त्वब. 
खवस्वादिरपि गुणः संभवादन्तभूंत इत्यवधायंते तथा च नियमाय | 
डुरशब्दभ्रयोगेऽपि समासः स्यादित्यथंवान् प्रतिषेधः ॥ ३३४ ॥ 

न॒ सिहो व्याघ्र इति पूजायां, एवा काक इति कुत्सायामिव्युद्धो 
ष्यते तथा च पुरुषञ्याघ्रः पुङषखिह इति शौयमेव पृजाऽर्थमन्तभूतो 
गुण इति कथमनियम इत्याशङ्क्थाह- 

पूजे'पाधिश्च यो दष्टः कुरसनोपाधयश्च ये । 
स क [^ ¢ ^~ 
तषा 1यन्नानापत्तत्वाज्यपायथ पुनः श्रुतः ॥ 2३५ ॥ 

पुज्ाप्रतिपादनपरतया ये ये गुणा उपमेयोपकारिणो ऽन्तभाभ्यन्ते 
उपमानेन ते बहवो व्याघ्रादेः प्रकरणमेदगताः, ततश्च सामान्यशब्दा- 
दस्मान्नियमेन नावगम्यन्त इति पुनः श्रतिः शुरादिशब्दोऽवधारणा- 
थैः प्रयोक्तव्य एव, तद्यथा अभिमनायते सुमनायते दुमेनायत इत्यन्न , 
सुदुरभीनां भरत्ययाथविशेषणपक्षे गता्थानामपि प्रत्ययप्रयोगाद्रपसा- ` 



ठतीयकाण्डे चतुदेशो इत्तिसमुदेश्चः । ६५५ 

मान्यात् प्रस्ययान्तरस्य मनायत इति सवंसाधारण्याद्विशेषानभि. 

व्यक्तो प्रयोगस्तादथ्यंने पपद्यते; तथाऽ्ेवं पुरुषकाकं इति निन्दाश्रति- 
पादनपरतयाऽपि प्रयागे काकगताशुचिभक्चणानवस्थायिताऽऽदयो नि 
ष्दाहेतवो बहव इति नियमाय पुनः श्चतिः साधारणवचनस्येति समा. 
सप्राप्तौ युक्तः प्रतिषेधः, चन्द्रसुखादौ तु प्रसिद्धिवशाद्विरिषटघर्म॑परति- 
पत्तिरुक्ता, इहापि प्रकरणादिवशाद्विशेषप्रतिपत्ताबपि यद् प्रकरणा- 
द्यभावः तदा प्रयोगे साधारणवचनस्य समासनिषेध उपपद्यत पव 
कि वाऽत्र सामानाधिकरण्यसमथंनेन, तथा हि सामान्यप्रयोगेऽपि 
सापेश्चत्वेनासामर्थ्यात् समास प्राप्तो प्रानस्य सापेश्चस्यापि भवति 
समास इति ज्ञापकाथमेतदुक्तम् ॥ ४३५ ॥ 
एवं च वेयधिकरण्येन समासप्राप्तावपि भवव्येवं तजञ्ज्ञापकमित्याह- 

असम्भवऽप वा रत्तस्स्यादतारलङ्गदश्ननम् | 

अस्वेरिति यथाऽखिङ्गपभावेऽपि मृशादेषु॥ ४३६॥ 
वेयधिकरण्यादसंभवेऽप्राप्तौ वृत्तेः समासस्य तत्संभावनया यदेत 

त्सा मान्याप्रयोग इति घचनं तत्सुतरामेव लिङ्दशनं ज्ञापकं भवेद् 
न केवरं सापेश्चत्वादसामथ्यं यावद्धेयधिकरण्यादपि, प्रधानस्य च 
स्वातन्छयादनेकविशेषणयोगो पपत्तिन्यायसिद्धा, गुणो ह्येकेन वशी 
क्रतो नान्येन सम्बध्येत गुणत्वमेव हि तदा जद्यात् प्रधानस्य 
युगपदनेकेनोपकारिणा सम्बन्धो भूषणमेव प्राघधान्यपरिपोषणा- 
दिति न्यायसिद्धेऽथं लिङ्दशनमिदं, द्र एत्वासम्भवेऽपि सम्भावनामा- 
ब्रेणोपादीयमानं लिङ्गं तद्यथा भ्शादिभ्यो मुव्यच्वेरित्यत्र भवत्यथ 

 क्थडगे विधाने तत्रेव भवतियोगे च्विप्रत्ययस्यापीति च्वावुत्पश्न 
तेनेव भवत्यथेस्योक्तत्वात्तदन्तेभ्यो भशादिभ्यः क्यो ऽनुस्पत्तो सिद्धा- 
यामपि प्राप्ति सम्भाव्याच्वेरिति प्रतिषेधः क्रियमाणो लिङ्गं यत्रार्थे 
च्विस्तन्रेव क्यङ्न्त्यस्याथस्येत्यभू ततद्धावे क्यङः सिद्धो मवति 
अश्चशो श्चशो भवति भ्ुशायत इति, एवमिहापि वेयधिकरण्यादेव 
खमासाप्रासो प्रा्तिसस्भावनया सामान्याप्रयोग इति प्रतियेधः प्रधा 
नस्य सपेश्चस्यापि भवति खमास इत्यस्याथस्य लिङ्क जायते; तेन 
राजपुरुषः शोभन इत्यादि खिद्धम् , उपमेयगतत्वे चान्न सामान्यवच. 
नस्य प्रधानगामिता भवति नान्यथेति प्रागेव निर्णीतम् ॥ ४३६ ॥ 



६५५६ सर्टीके वाक्यपदीये 

इदानीमुपमानप्रसङ्गनेदमपरं विचायंते- 

वस्यन्ताचयवे वाक्ये यदोषभ्यं प्रतायते । 
तत्मत्यय विधौ सूत्रे निर्देशोऽयं विचायते ॥ ४३७ ॥ 

ब्राह्मणवद धीते क्षत्नियवधध्यते वेश्यवदजंयतीति चस्यन्तपदेक 
दशकं यद्वाक्यं तन्नोपमानोपमेयभावलक्चषणसम्बन्धोऽवधायते; तथा हि 
अध्ययनादिक्रियालक्चषणोऽत्र समानो धमं उपमेयगतत्वेन श्रयते ; अर्था 
दुपमानगतत्वेन प्रतिपत्तिरिति भवत्योपम्यस्यात्रावगमः तस्यो पभ्यस्य 
प्रतिपादको योऽ्र प्रत्ययो वतिस्तद्विधायके सूत्रे तेन तुल्यं क्रिया 
चेद्रतिरिव्यत्र योऽयं निदेशस्स परीक्ष्यते तथा हि प्ररकत्यथत्वेन चार 
क्रिया निर्दिश्येत प्रत्ययाथेत्वेन वा ? यद्यपि प्रङ्ृव्य्थंत्वेन व्याप्रियमा. 
णा क्रिया प्रत्ययाथंत्वेन प्रत्येया प्रत्ययाथत्वेन वोपादीयमाना प्रकूत्थ- 
शस्वेन प्रत्येया धममंस्ाधारण्यप्रयुक्तत्वादुपमानोपमेयमावस्थेति फला 
मेदः; तथाऽपि कस्सम्बन्धी क्रियाया न्याय्यो लक्ष्यव्यवस्था च कथंन 
भिद्यत इत्यस्ति विचारस्य प्रयोजनं, तत्रेदं भाष्यम् इदमयुक्तं वतते 
किमन्रायुक्तं यत्तृतीयासमथं क्रिया चेत्सा भवतीत्युच्यते; कथं च 
तृतीयासम्थं' नाम क्रिया स्यादिति ॥ ४३७ ॥ 

तत्र कोऽमिप्रायो भाष्यकारस्य येन तृतीयाक्षमर्थं' क्रियेति प्रकृ 
व्यथेविशेषणपक्चमभ्युपगम्याक्षिपतीत्यत आद-- 

क्रियेत्युपाधिः प्राथम्यालकृरेयथस्य यद्यपि । 
न प्रातिपदिक तन क्रिया बाऽप्युपपद्यते ॥ ४३८ ॥ 

तेनेति समर्थविभक्तिरथंविशेषनिबन्धना, तथा हि-उपपेया- 
पेक्चया तदुपकारायोपसन्ननोभूतः परिगरहीतव्यतिरेकः तुद्थभिति 
प्रत्ययाथंः प्ररव्यथं उपमानलक्षणः पभत्ययार्थत्वेन सखमन्वययो 
ग्योऽनया. व्यतिरेकविभक्त्या ज्ञाप्यत इति समथंविभक्तिरियमुच्यते 
सामथ्यं च प्रकृत्यथंस्य प्रव्ययाथनेति प्ररृतेरियं विभक्तिः तुल्यमिति 
परत्थयाथः प्रस्ययसन्निघो तस्य प्रङृतेरनधिगतस्यावसाथात् तत्न 
क्रियेति विशेषणम्रुपादीयमानं संनिहितत्वात् प्रकृत्यथेन वा संब. 
ध्येत परत्ययाथन वा ध्रतिलिङ्वाक्यप्रकरणस्थानखमास्यामिश्च षदा. 
थानां गुणविनियोगादिह स्थानान्नियमः, तथा हि प्रथमस्थानवतितं~ 



| 

ठती यकाण्डे चतुर्दशो इत्तिसपुदेश्चः । ३५७ 

तेनेस्येतदिति तस्येव क्रमव्यतिक्रमे भ्रयोजनाभावाद्यक्त क्रियेति विशेष. 
णे, तद्यथा साऽस्य देवतेति सेत्यस्योपाधित्वेन देवता; तेन रक्तं रागा. 
दिति च तेनेत्यस्य रागादिति विशेषणं पञ्चमीनिदेशादेव प्ररृत्यथंवि. 
शेषणताऽ्र स्थानबलात् तदेवं यद्यपि तृतीयासमर्थं' क्रियेति न केन 
चिदत्र प्रथमसुक्तं तथाऽपि न्यायबलात् क्रियेत्युपाधिप्राथम्यात् प्रकृ 
त्थथस्येति युक्तं यत्ततीयाखमरथं क्रिया चेत् सा भवतोध्युच्यत इति 
भाष्यं, न्यायायातोऽयमथों ऽवश्याभ्युपगमनीय इति उक्तविकल्पत्वादु 
च्यत इति भाष्ये व्यपदिष्ठः, तज्न तृतोया सच्ववाचिनः प्रातिपदि 
काद्विधीयते, न च तचत्नियावाचि साध्यमानरूपायाः क्रियायास्तिड- 
न्तंकगोचरत्वादिति कथं तृतीयास्मथेस्य क्रियेच्यनेन विशेषणम 
संभवादित्याक्षेपः॥ ४३८ ॥ 

विशेषणसाम््यात्कियावाचि तहि तृतीयासमर्थं' भविष्यतीत्याद- 

सच्ववृत्तस्य शेषे वा तृतीया साधनेऽपि वा 
तिडमस्चवाचिवादु मयं तत्र विद्यते ¦¦ ४३९ ॥ 

सीदन्त्यस्मिन् जातिगुणक्रिथा इति इदं तदिति व्यपदेशयोग्यं . 
द्रव्यमुच्यते, तत्न चुत्तस्य प्रातिपदिकस्य तृतीयया योगः, तथा हि स- 
प्रातिपदिकायेः परोपकाराधानयोग्यत्वात्त दुपकारोपजनितन्यतिरेक- 
स्तद्वाचिकां विभक्तिमाश्रयते स च व्यतिरेकः क्रियाकारकसम्बन्ध- 
नितित्तः कञ्िच्छेपसम्बन्धः, तद्यथा-अध्ययनेन वसति दध्ना जड 
तपसा शः धनेन कुरमिति देतुहेत॒मद्धावो ऽयं रोषसम्बन्धः, कथि- 
व्पुनः क्रियाक्रारकसम्बन्ध एव व्यतिरेकः तत्रापि तृतीया तद्यथा 
दात्रेण लुनानि परशुना छिनत्तीव्यादि तदेतदुद्वयमपि तृतीयानिभित्तं- 
क्रियावाचिनां तिङमसस्यवि, आख्यातस्य क्रियावाचिता, क्रिया चं 
साधनव्यापारस्वभावा ध्रसुतावयवा साध्यां सिद्धस्वमावद्रव्यिलक्च- 
णेति साध्योपयोगिनीनां शराकीनाम॑नाश्रयः, सिद्धस्वमातानां चार्थाना. 
मन्योन्योपकारे साधनशक्तिप्रमावितः शेषसम्बन्धो न तु साध्यस्वरू- 
पायाः क्रियाया इति नास्ति क्रियावाचिन आख्यातात् तृतीया क्रि. 
यावाचिनस्तृतीयासमथंेताविरोधप्रतिपादनतात्पर्याच्चाभ्रातिपदिकस्वं 
तिङन्तस्याचुपात्तम् अथंविरोधादेव तृतीयाऽचुपपत्तेः सिद्धत्वादु, 
यद्यपि च तेद्याथं वतिविधानात् तन्ञिमित्ताशेषविषये वेह तृतीया 

मद 



३०५८ सटीक चाक्यपदीये 

सम्भाष्यते तथाऽपि सर्वथाऽसम्भवमाष्यातं साधनेऽपि तृतीयोपः 
न्थस्ना ॥ ३३९ ॥ | 

ननु च करणे च स्तोकाट्परृच्छुकतिपयस्याससवचनस्येत्यस- 
रवभूतार्थाभिधायिनोऽपि करणभाव उक्तः, सवंधाऽसचवभूतत्वे क्रियां. 
प्रति साधनत्वायोगात् करणभावोऽघटमानः स्यादिति धमेमात्रव- 
चनोऽत्र विवक्षितः, धममाच्नस्य हि द्रव्यायमाणस्य स्वेनाद्मना 
सिद्धरेवात् करणभावोपपत्तिः, क्रिया तु साध्यत्वेनाङन्धस्वभावा 
स्वंथा नान्यत्नोपकाराय प्रभवति, पाकाद्यस्तर्हिं क्रियावचनास्तृती.- 
यासमथां भविष्यन्तीत्यत आह- 

पाकाद यस्ृतीयाऽन्तास्सत्वधमंसमन्वयात् । 
न करियेत्यपारिश्यन्ते कत्वोऽथप्रस्यये यथा ॥ ३४० ॥ 

धात्वथंसिद्धतायां धजादीनां विधानादु् द्भ्यधमेण सिद्धत्वेन 
योगान्न तदन्ता: क्रियाऽमिधायिन इत्याख्यायन्ते; अत पवेषामक्रिया 
वचनत्वा्िङ्गसङ्स्यास मन्वयोपपत्तो छदभिहितो भावा द्रव्यवदित्यु 
ख्यते, सिद्धता च क्रियाधमों न व्यं भवतीति दब्यवदिति बतिनि- 
दं शः, उपसंहतप्ाधनग्यापारत्वात् ल्िद्धावस्था साध्यत्वाभावान्न 
क्रिया; अपि तु भूतपू्ंया क्रियया व्यपदिश्यते तु धमंइति नतु सि 
दतायामेव साध्यताऽस्ति विरोधाद्योगपद्याभावाद्, एवं च कत्वा घ. 
जाद्यन्तप्रयोगे क्रियाऽभ्याचरत्तिगणने वाच्ये ये प्रत्ययास्ते न भवन्ति 
पञ्चत्व; पाको दिः पाक इति; अतश्चाभ्याचुत्तिग्रह ` पञ्च पाका इत्ये 

तद्वथवच्छेदाथंम् , अन्यथा धमघमिणोरमेदप्रतीत्यां स्याद क्रियाग- 
णनास्परात्तिः, साध्यस्य स्वथंस्याभ्याच्रर्या पुनः पुनः प्रच्रत्तिरूपया योगः 
यदि च घञादिवाच्यः साध्यस्स्यात् सोऽप्पभ्यावृत्तिविषयेः पत्ययेयु. _ 
ज्येत न च युज्यते तस्मादन्न त्वोऽथंभ्रत्ययविषये तदच्पस्येव यथा 
पाकादयो न क्रियावचना इति निश्चीयन्ते तथा सवन्नेषा क्रियाऽभि 
धायिता भावो न्यायसिद्ध इत्यथः ॥ ३४० ॥ 

एवं तरिं तुमुनः स्वार्थविधानात् क्रियावाचि तदन्तं प्रातिपदि- 
कमस्ति तथा च पञ्चकृत्वो गन्तुमिति छस्वोऽर्थप्रत्यययोगस्तुमुनन्तस्य 
ये च तुमुनथं विधीयन्ते कत्वाप्रभरतयस्तेऽपि साध्या्थाभिधायिनो- | 

| 



तृतीयकाण्डे चतुदंशो हात्तसमु्ेशः । ६५९ 

युज्यन्ते च इत्वोऽयेद्विभुकत्वेत्याशङ्क्याह - 
ये चान्यया; छतः क चित्कियाधपेसपान्वनाः । 

तेषापसरववाचितवं तिङन्तेन वै िष्यते ॥ ३४१ ॥ 

यान्येतान्यव्ययानि कदन्तानि तेषां माञ्यमानरूपोऽ्थों वाच्य 
इत्याख्याततुख्थास्ते तद्वदेव तृतीयया न युञ्यन्त इत्यथः, प्रातिपदि 
काथेमानरे तु प्रथमाऽज्र न विरुध्यते ॥ ३४९ ॥ 

छृत्यादि वाच्या तहि क्रिया स्वेन रूपेण सती क्रिया ऽन्तरंसा धन॑. 
स्यादिति युज्यते तृतीययेत्यत आद - 

कृत्वसुल्विषयो याऽपि शयितव्यादिषु क्रिया । 
उपमानोपमेय तत्रात्यन्तमसम्भवि ॥ ३४२ ॥ 

पञ्चकृत्वः शयितन्यमिति त्वो ऽथप्रत्ययदशनाद् यद्यपि शयित- 
ञ्यादयः साध्यस्वभावक्रियावचनास्तथा ऽप्यत्र विषय उपमानोपमे- 
यभावासंभवान्नेते क्रियावाचिनस्तृतीयान्ताः प्रङ्तत्वेनात्राभीष्ठा- 
इत्यथः ॥ ३४२ ॥ | 

नु च धातुनेव साध्या क्रियोपात्तेति शयितव्यादौ कान्या 
इतिरिक्ता क्रिया प्रत्ययाथः स्याद् न चेते प्रत्ययाः स्वाथिकाः; तयोरेव 
कृत्यक्तखलर्था इति भावकमणेाविंघानादु, अत्र प्रतिपाद्यते--इह धातुः 
कृद्विषयां सखाघनमवच्छिन्दन्तीं क्रियामवस्थान्तरं परिद्रष्टेन भाव्य. 
त्वेनोपङक्षितामाइ न वतमानेन भाग्यत्वेनोपलस्षितां ततश्च प्रत्य. 
योपात्तसव्यापारसाधनसम्बन्धादभिठ्मञ्जके भाव्यता वतंमानक्रिथा 
याः, तद्यथा पचति देवदत्त इत्यन्न छकारवाच्यकतुं सम्बन्धाद्धात्व. 
थो भाव्यतां भजते, एवं पाचक इत्यादो, इत्थं चास्यते देवदत्तेनेत्य. 
्ापि लकारवाच्यभावनासम्बन्धाद्धात्वर्थो माव्यतामनुभवतीति 
व्यतिरिक्तो भावो ककारवाच्यः स एव कृत्यादिष्वनुवतंते कत्वा 
शयितव्यमित्यादावपि भावे प्रव्ययविधिरिति बाद्योऽयं प्रत्ययवाच्यो- 
भावः कथमच्रात्यन्तसुपमानोपमेयभावासम्भव इत्याद- 

न केवलो द्रन्यगुणो तद्रान्वाऽप्युपमीयते । 
शयितन्यादिभिस्तेषु नोपमार्थोऽस्ति थन ।॥ ३४३ ॥ 



६६० सटीके वाक्यपदीये 

शयितव्यादिवाच्ययां क्रियया द्रभ्यं वोपमीयेत गुणो वा शुद्धः 

तद्वान्द्रव्यवान् गुणी वेति पक्षमेदाः; तत्र स्वेनात्मना क्तिद्धत्वाह् न 
द्व्यमुपमेयं; न हि शयितव्येन तुल्या देवदत्त इति क्रियाद्रभ्ययोः 
कश्चिदन्वयी धमः साद्रश्यनिमित्तमसिति, नापि शयितन्येन तुल्यं देव 
दन्तस्य स्वमिति दनव्यवतः कश्चिदुपमाऽथः, नापि शयितव्येन तुल्यः 

स्थूलः शयितव्येन तुट्यं स्थोटयमस्येति गुणगुणिनोरोपभ्यं विद्यते 
क्रियया साद्रश्यदेतुधर्माभावात् प्रसिद्धशुणक्रियादेतुको द्यपमानोप- 
मेयभावश्चन्द्रमुखादौ दष्टो न चेह तथा प्रसिद्धिः, तत्रे तत्स्यात् सन्नपि 
क्रियया द्रव्यशुणादेः समानो धर्मोऽत्र न प्रयुज्यत इति सद्रश्चधर्मान्त 
राभिधायिनः शब्दस्याप्रयोगादुपमानोपमेयमावानवगम इति ॥२७३॥ 

नेतघयक्तमित्थाह- 

उपमानोपमेयतवे द्रव्ये चानुक्तधमगे । 
निमित्तेन गम्पन्ते रूढयोगाः क्रियागुगाः ॥ ३५४ ॥ 

अनभिरहितेऽपि सदरशे धम प्रसिद्धिवशाद्पमानोपतेयभावनिमि 
तत्वेन गुणक्रियानिरूट सम्बन्धाः पदाथकदेकश्भावापन्ना इवाविना 
भाविनः प्रतीयन्त पवेति न ते नियमेन श्रतिमपेश्चन्ते तथाहि च 
न्द्रवन्मुखमस्या इत्युक्तं प्रियदशनत्वं कान्तिमच्वं चाश्चतमपि प्रतीयत 
इत्युक्तमेव पृवंमिहापि शयितव्येनेत्युक्ते प्रतीयेत कश्चिद्ध यद्युपमा 
युञ्यते ॥ २४४ ॥ 

` पवं तहिं क्रियायां भरत्यासन्नक्रियावानुपमीयत इत्यत आह - 

दोतव्यशदशो होतेत्यत्राप्यथो न विधते 
मिरोधाक्ियया। तस्पाच्कियाबान्नोपपीयते ॥ ३४५ ॥ 

` श्ायितभ्येन तुख्यश्शायकः होतव्येन तुल्यो होतेति कत्थान्तेन क्रिया- 
वचनेन स्वाश्रयः क्रियावाञ्ुपमेयो न युज्यते; क्रिया हि साध्यस्वभावा 
सिद्धस्वभावेन सह विर्दत्वान्न सम्बन्धक्षमा, साध्यत्वेन चाप्राघ्त- 

स्वरूपा क्रिया परं कथं भरज्ञापयेत् समानगुणयोगाच्चोपम्यम् अत्यन्त. 
सेदश्च क्रियाद्रब्ययो रित्यत्रापि; अत उपमायाः प्रयोजनं नास्ति ॥३४५॥ . 

पवं तहि समानत्वात् क्रिययोरेव साक्चादुपमानोपमेयभावो भवः ॥ 

9 
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| 

| 
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तृतीयकाण्डे चतुदेशो इत्तिसपदेशः। 2६१ 

तीत्याशङ्चाह- 

क्रियासमानजात्रीया तद्धावान्नोपभीयते। 
जातिभेदेऽपि पाकेन भिन्नाः पाकादयः क्रियाः ॥३४६॥ 

तुल्यजातीया क्रिया क्रियान्तरोपमानं स्याद् सिन्नजातीथा वा? पूर्वत्र 
पश्चे तद्धावादेकात्म्यान्नो पमेया क्रिया तथा हि शयितव्येन तुव्यं शयि. 
तथ्यम् अध्येतव्येन तुस्यमध्येतञ्यमित्यत्यन्तामेदे गौरिव गौरितिव. 
ज्नोपमाऽथेः कथित् तथा च भाष्यकारः-यदि यदेवोपमानं तदेवोप. 
मेयं क इहोपमा ऽर्थो गोरिव गोरिति भिन्ना श्रपि ह्यथां एकजात्थावे- 
शेनाचधायंमाणा नोपमानं मेदाश्रयत्वात्तस्येव्याहायः, द्वितीये त पश्चे- 
ऽस्यन्तभिदां नोपमार्थो न हि भवति वक्तभ्येन तस्यं गन्तव्यमिति 
जातिमेदादेव ज्ञाते हि भेदे भिन्ना इति पुनवंचनमुपमाहेतोः समानध. 
मंस्यासम्भसचनाथ, भिन्नजातीये हि समानघर्माभावान्नोपमाऽर्थः, 
तथा च माष्यम्-अथान्यदुपमानमन्यदुपमेयं क इटोपमर्थो गोरिवाश्च 
इति, एवं न केन चित्प्रकारेणोपमानोपमेयत्वमत्रेव्यव्यन्ताखम्मवीत्यु- 
क्त; गुणङेशेनापि यदपि साभ्यं तदपीह न सभ्भवतीतव्यत्यन्तग्रहणे. 
नाचष्े, नापि भिन्नज्ातीयत्वेऽपि क्रियया द्रव्यगुणत्वादीनां सच्वज्ञेय. 
त्वादिभिधमेः सादर श्यमाधित्योपमा कल्पत इति वाच्यं? सस्वादिध- 
माणां सर्वाथंसाधारण्यान्न निपित्तत्वमुपमायामच्र प्रत्यये सम्भवतीति 
पूवंपक्षमाष्यं व्याख्यातम् ॥ २७६ ॥ 

अश्रेदानों शयिततव्यादिगतानां सजातीयानां क्रियाणामुपमानोपमे- 
यभावनिमित्तभूतं मेदमुपपादयितुमाद- 

आकारमभेदाद्धिन्नायाप्रुपभानस्य सम्भवः । 
अध्येतव्येन विप्राणां तुस्यपध्ययनं विकाम् \ ३४७ ॥ 

तुल्यज्ञातीयाया आश्रयभूतद्रव्यमेदाद्विशेषजात्यनुगमाञ्च साभ्ये 
मेदाभेदप्रयुकतस्योपमानत्वस्यास्ति खम्मवः तथा हि बाह्यणानामध्ये. 
तव्येन खद्रश्मिदं क्षत्रियादीनामध्ययनं राज्ञः शयितव्येन तुल्यं देव- 
दत्तस्य शयितव्यमिति प्रयोगो द्रश्टः॥ ३४७ ॥ 

नच्च चान्न क्रियावचनशशब्दो मेद्परतिपत्तयेऽधिकरणमपेश्चमाणः 



९६२ सरीके वाक्यपदीये 

सपेक्षत्वादसरमथां भवन्नानुभवति तद्धितच्रत्तिमित्याशङ्कधाह- 

अथासकर णाद्राऽपि यच्नापक््थं प्रतीयत ' 
¢ ५ ^~ ५ 

साप्रथ्याद् नपक्षस्य तस्य हत्त प्रषज्यत ।॥ ३२४८ ॥ 

यस्मिन्विषये सामथ्यात्छुतश्ित् पस्तावाद्वा यद्ाऽपेक्षणीय आधा- 
रो निज्ञातो भवति तद् ऽध्येतव्यादेरेव शब्दादाश्चरयविशेषाच्छेदस्याव 
गमान्त द्वाचक्रपदयोगमन्तरेणानपेश्चोऽसावनु भवेत् सामथ्यनिवन्धनां 
वृत्ति ब्राह्यणाध्येतव्येन तुस्यं क्च्नियाध्येतव्यं राज्ञः शयितव्येन तुल्यं 
देवदत्तश्यितन्यमित्यत्र च समासे कृते भेद्ाभावादेकाथींभावे सति 
सापेश्चस्वामावः, तथा स्थातव्येन तुल्यं गमनं मन्दस्वाद् नृत्तेन तुल्यं. 
गमनं बहुविकारत्वादिति भिन्नजातीयानामपि क्रियाणामस्ध्येवोपमा. 
नोपमेयभावः कृद्मिदहितस्य च भावस्य न केवरं द्रभ्यवद्धावः क्रिथा- 
वद्धावोऽपि दश्यते तथा हि भोक्तुं पाको बोह्धुं पाठः कारकस्य 
गतिरिति क्रियायामुपपदभूतायां विधीयमानो तुमुनण्बुखो द्रश्येते 
घञ्ाद्यन्तेष्वप्युपपदेप्विति तेषां क्रियाघमत्वनिश्चयः, 

नु चान्न धातुभागवाच्यक्रियाश्रयणे तुमुनण्वुखो भविष्यतः नै. 
तदस्ति प्रस्ययवाच्यायाः क्रियागताया निच्त्तेरेव सुतरां मोजनाद्य- 
त्वाद् येवं क्रियाशब्दैनोपपदस्य निदृशे कथं सिद्धरूपता तद्धर्मो 
ऽप्युपपदत्वेन खृहयते धमंधमिंणोरमेदाश्रयेण क्रियाशब्देन धमस्यापि 
प्रत्यायनमविशर्द्धभिव्यदोषः, एवं तहि कत्वोऽथप्रष्यया अपि कथं न 
भवन्ति घञाद्यन्तप्रयोगादु; उच्यते~अभ्याचरत्ति्रहणात्तन् क्रिया कतं. 

उ्याटमकेन स्वेनेव सूपेणोपयुञ्यते न सिद्धतया निच््त स्यानिर्वच्यं वया 
पुनः प्रवृच्ययोगात् , ततश्चाख्यातप्रयोगमन्तरेण तन्न क्रियायाः कतं- 
्यताऽनक्गमाद्भ्यावुच्यमावात् प्रत्ययाभावः; आख्यातप्रयोगे तु वा. 
क्यपरिसमासिस्तन्नाख्यातस्य साध्यस्वभावक्रियाऽभिधायित्वादिति 
तदाश्रयतः छृष्वोऽथंग्रत्ययो भवति पञ्चकृत्वः पाको वतंत इति, 

नलु च धमंधर्मिंणोरमेदाश्रयेण मोक्तुं पाक इति क्रियोपपदनिमि- 
तः प्रत्ययो भवतं निचृत्तेभोजनाथत्वोपपत्तेः तथा च समन्वयः पदा. 
नाम् ; ओदनस्य पाक इत्यादौ तु कथं कमणा समन्वयः प्रत्ययार्थत्वेन. 
प्रधानभतस्य सिद्धतां ऽऽख्यस्य साधनसम्बन्धानुपपत्तेः साध्यस्यैव 
हि कारकैर्यागः; सत्यम्-उपसजञनभूतधात्वथंद्रारकस्तु कमयोगः, यदे 



तृतीयकाण्डे चतदंशो इत्तिसमुदेशः । ६६३ 

वमभ्याच्रच्याऽप्युपसजंनभूतसाध्यस्वमावधघात्वथंद्रारेणःस्तु योगः, न 
भक्ति विरोधात् तथा हि प्रधानस्यार्थान्तरेः सस्वन्धो गुणधमेण 
स्वभावविरोधिना न भवति, अभ्यावृत्तिहि सिद्धताविगेधिनी विरो. 
धिनिच्रत्तस्य पुनः प्रवृत्ययोगात् साधनसम्बन्धस्तु गुणद्वारको न 
विरुध्यते ॥ ३४८ ॥ 

तदेवं घञ्जायन्तविषयेऽपि क्रिया ऽऽश्रयविधेस्तुमुनादेदंशनात्तद्रा. 
च्याऽपि क्रिया तृतीयान्ता सम्भवति अच्नोपमानमभ् तः प्रत्ययाथं इत्याह- 

तेरुप।केन तुर्ये च धृतपाके विवाक्षिते । 
क्रियावदपि कार्याणां दशनासमस्ययो भवेत् ॥ ३४९ ॥ 

न केवलं छृदभिदहितस्य भावस्य द्रव्यवत् कार्याणि लिङ्गसङ्कधा- 
योगलक्षणानि दश्यन्ते यावत्तसुनादौन्यपोति प्रदशितम् , एवं च 
तैकपाकेन तख्यो घ॒तपाक इति तृतीयासमर्थात् क्रियावाचिनो वतिं. 
भवेत् , सापेश्चत्वं चात्र नास्त्येकपदोपात्तव्वादाधारस्य ॥ ३४२ ॥ 

घञाद्यन्त उपपदे क्रियावत् कायंयो स्तुमुनण्बुखोभावि वातिंकका- 
रमतं संबादकमाद्- 

अतिङ्ग्रहणमेवं तु समासस्य निवतेकम् । 
गमनं कारकस्येति ण्वुरयन्यस्मिन्न सम्भवेत् ॥ ३५० ॥ 

उपपदमतिदतत्यत्न खुप्सुपेत्यधिकारात् तिङन्तस्योपपदस्य कार 
को व्रजतीत्यादौ समासप्रा्तिरेव नास्तीति किमतिङ्िति प्रतिषेधेनेति 
चोदिते सति वाक्यकारः पपाठट~-उपपदमतिङिति तदथेप्रतिषेध इति 

। तच्छब्देन तिङः परामशः तस्यार्थो यस्य तस्यायं सुबन्तस्य भ्रतिषेः 
धो दष्टव्य इत्यथः, न च यस्तिङोऽथंः स सुबन्तस्य सम्भवतीति सा- 
मथ्यादुश्रमुषवदुपमानगभंस्समासः तस्येवाथों यस्येति क्रियाऽथंस्ये- 
व्यक्तं भवति, अतिङ्व्यथप्रधानो निदेश इत्यथः, अत एव स्पष्टमिदं 
परितन्यमित्याह-क्रिया प्रतिषेधो वेति, उपपदमक्रियेत्यविवक्षिताथंप्र- 
तिपादकः स्पशः सूत्रन्यासः कत्य इत्यर्थः, 

एवं च यत्करियाप्रधानं सखुबन्तमुपपदं तस्य समाखप्राप्तो प्रतिषे. 
धोऽयं सम्पद्यते तद्यथा कारकस्य गतिः कारकस्य गमनं कारकस्य 
त्रभ्येष्याद्य॒दाहतम् एतच्च कथमुपपद्यते यदि गत्याद्युपपदेषु त॒सुण्ण्वु. 



६६४ सटीके वाक्यपदीये 

लौ भवततोऽन्यथासिद्धतावचनत्वात् तदभवे कथनिदं समासप्रति. 
षेधस्य प्रयोजनं न स्याद्, न चान्यस्मिन् ण्वुल्तृचाविति सामान्य 
क्षणेन यो विहितस्तन्र ण्वुलि तदन्तेन क्रियावचनस्य समासनिषेघोऽ- 
यमुपपद्यते तश्रोपपदस्य भावात् क्रियावचनस्य समासप्राप्तावसत्यां 
प्रतिषेधस्यानथंकत्वात्, 

तदेवं कारकगतिरित्थादौ गत्यादेः खुबन्तत्वादुपपदक्षमासस्य प्र. 
सङ्धादु पपय मानः प्रतिषेधो घञाच्तेषुपपेषु क्रियाकायं त॒सुण्ण्डुला 
दि ज्ञापयति न तु गच्याद्यथनिवन्धनस्य सिद्धरूपस्याथंस्य क्रियात्व- 
मवगमयति वस्तस्वभावविपयंयख्यापनस्यांशक्यत्वात् ॥ ३५० ॥ 

तदित्थं शयितव्यादीनां क्रियावचनानामन्न तृतीयासम °तोपपत्ता. 
वपि केनाशयेन नैष दोषः सवं पते गुणशब्दाः समुदायेषु बतंन्त इ- 
व्याधुपक्रम्य समुदायेषु च्ताश्शब्दा अवयवेष्वपि वतन्त इति 
ब्राह्मणादीनां शब्दानामध्ययनदिश्चषणद्धियापाज्रव॒त्तित्वाश्रयेण यनत्त्- 

तीयासखम्थं क्रियां चेत्सा भवतीति प्रङृत्यथविशेषणपश्चो भाष्यकारेण 

समर्थित इत्याशङ्क्याद- 

सवैस्य परिहाराय सषुदायत्वमाश्रितम् | 
शुद्धयास्संभवान्न स्थात्कियाया ब्राह्मणादिषु ॥ ३५९ ॥ 

खञ्मवस्यपि होतव्यादो क्रियावाचिनि तृतीया समथ यदथंस्य स. 

मुदायत्वं सवं एते शब्दा गुणसमुदायेषु वतंन्त इत्याश्चितं भाष्यकार. 
ण सिद्धान्ततया तज्ञायमाशयश्चर्णीङृतः सवंखाधारणं परिहारो यथा 
स्यादिति अन्यथा शुद्धायाः केवलायाः शयितन्यादिपदोपादानायाः 
क्रियायाः प्रघ्ययप्रक्ृतित्वेन वृतीयासमर्थायास्सस्भवाद् ब्राह्मणादिशब्दः 

विषये वतिध्ष्ययो न स्याद् ब्राह्मणवदधीते क्षजिय इत्यादो ब्राह्मणा- 
दिशब्दो ह्यपचारात्तदेकदेशबरच्था क्रियावाची होतव्यपाकादिशब्दस्तु 
मुख्यया च्या क्रियाऽभिधायीति सति मुख्ये विषये कृतो गोणपरि, 
ग्रहः स्यात् , 

नन्वेवं लसुदायेकदेशाभावकट्पनयाऽपि क्रियावचनसमर्थने स. 
स्भवति सुख्यविषये कथं गोणपरिप्रह इति कथं न चोद्यते व्याते््था. 
त् यासवैस्य परिग्रह इत्यदोषः, यद्वा क्रियायास्ठृतीयासमर्थतामुप-; 



तती पकाण्डे चतुदेशो वृ्तिपपुदेशः । ६६५ 

पन्नामभ्युपगम्य प्रकारान्तरेण प्रतिसमादधतश्चूर्णीकारस्यासम्भवः 
पव शुद्धक्रियावचनस्य तृतीयासमथंस्येत्याशयः ॥ ७५९ ॥ 
तथादि- 

उपमानातिवक्षायां स्वधपेश्च निवतेते । 
क्रियाया न श्युता यस्मादुपमानं समाप्यते ॥ ५२ ॥ 

पाकादिषदोपादानायाः क्रियाया उपमानत्वेनापेश्चायां स्वो धमः 
स्वभावोऽखस्वभूतलक्षणो निवतते यतो नोपमा तस्य श्रवणमा्रात्तत्वं- 
परिपूणं' भवति; अन्वयिधमपिक्षायां तत्वात् ॥ ४५२॥ 

अपेक्ष्यतां तहन्वयिधमः किमेतावतोपमानभूतायाः स्वधर्मोऽ्पै 
तीव्यत आद- 

तृती योऽप्याश्रितो भेदो धमस्साथारणो द्रयोः । 
व्यापारवान्न दरस्नस्य साम्यं इत्स्ने न विद्यते ॥२५३॥ 

तृतीयः स्व॑भावव्यवस्थाऽथमुपमानोपमेयाभ्यामपेश्चितो यो विशे 
षो ऽपरस्माद्याच्र त्तः तयोद्वयोरसमानः सोऽपि नोदासीन एवापेक्ष्यते ये- 
नाकिञ्जित्करस्वात्तस्य स्वधर्मान्न क्रिया ऽपेयात् किन्तु व्यापारवद्दयोः 
समवायात् तथा च क्रियायामान्नितत्वादुपमानत्वस्य सम्पादने ष्यः 
ग्रो व्यापृत इति समानधर्माधारत्वेन क्रिया विप्रकीयं माणत्वात् साध्य. 
स्वभावादपेति स्वांतच्ब्येण द्रभ्यायमाणा हि स्वाध्ितघर्मवशादुपमे. 
यपरिच्छेदसम्पादनाङ्भावगमनात् किद्धतयाऽऽत्मानसुपदशयेड् न 
हि स्वभाव एव रूपेऽवस्थितायाः प्रज्ञापनहेतुर्वञ्ुपमेयं भ्रति युञ्यते; 
अनिष्पन्नस्य परं प्रत्यज्मावायोगाद्, इत्थं च तेरुपाकादिरिद् तदिति 
प्रसथवस्रषसमानधर्माधास्तां प्रतिपद्यत इति द्रव्यपसो दोतञ्यादि 
श्च सौष्टवादितुल्थधर्मश्चयोऽपि तथेवेति न क्रियावाचि तृतीया- 
ऽन्तमस्यामवस्थायां न दीह वास्तवेन रूपेख क्रियाद्रव्यादिः पदाथा. 
वरयते; श्रपि त॒ सिद्धसाध्यताऽऽदिरूपेण शञ्द वाच्येन, तथा द्येकोऽपि 
ध्वनिः क्रियाशुणद्रऽयरूपतयाऽभिधीयते ४३नति घण्टेति क्रमोपजाता- 
वयवः शब्दसन्तानः पूर्वापरीभूतः साधनप्रतिवन्धोत्पादे यदा विव. 

दयते तदेयं क्रियाऽपि प्रखतावववा ध्वनतीस्याख्यातेनाभिधीयते; यदा 

त॒ कारणान्तरनिरासा्थं सम्बन्धिन्या घण्टया विशेष्यते घरडाया धव. 

चट 



१६६ सरीकै बाक्ष्यपदीये 

निरिति ता निष्पन्नरूपोऽस्रो गुणः सुवन्तेन शब्देनोच्यते, धवनित्वमि 
व्यन्न तु भावभ्रव्ययान्तेन शब्देन द्रभ्यभावापन्नो जतेशुंणीभूतः श्रा 
तिपदिकायेः कथ्यते वनति शब्द् इति च कारकशाक्तियुक्तः ख पएवा- 
्थाऽभिधीयते, व्यक्तवणेस्य चात्र कतेत्वमभ्यक्तस्य साभ्यत्वमित्यनव- 
स्थिता व्याकरणे पदाथाः, तस्माच्छियापद्ादपि न साक्ताच्िया सा. 
ध्यस्वभावाऽर प्रतीयते; अपि तु सिद्धस्वभावेति द्भ्यमेवेतदिति खव. 
वन्तं न क्रियावाच्यसिक्त; आख्यातमेव तथा, ततश्चाप्रातिपदिकत्वात्त. 
तीया नास्ति श्रत रव च नामाख्यातमेदेन लिद्धसाभ्याथमेदाद् 
दविधा पदं सड्तेपेणाक्तं, तक्नेकस्मात्समानेाऽत्र धर्मो ब्यापारवानि. 
व्यत उक्तं न रस्वस्येव्यादि खकशछस्यार्थस्य सकलेन सर्व॑धर्मार्णाक्ला 
म्ये मेदाभावान्न साम्यं सादरश्यसुपमानोपमेयभावाभथिधायि संभवति 
भेदाभेदाभ्यां तदुपपत्तरुक्तत्वादिति ॥ ४५३ ॥ 

साधारणो धर्मो सेदासेद्ाभ्यामन्न सव्यापारः पव भवतु द्रभ्येण 
सिद्धरूपेणासावपेचयते न साध्यस्वभावया क्रियया पमानभूतयेत्या- 
शङ्थाह- 

द्रव्ये वाऽपि क्रियायां वा निमित्तात्तत्पमकरपते । 
क्रियाणां वि्यपानत्वाद् इत्ति स्याद्ववादिषु ॥ ४५४ ॥ 

तदिति पृवंप्रक्रान्तं साम्यं निदिश्यते, द्रव्यं वा भवतु क्रिया वाऽ- 
यान्तरप्रज्ञापनेनापमाने; स्वंथा साट क्यनिवन्धनत्व१द् थानां साम्यस्य. 
तद्धेतुनिमित्तं साधारणो धर्मोऽन्वेष्यः, तथा हि शधं स्वास्मावस्थं, 
दरभ्यमथान्तरस्यापमेयस्य परिच्छेदकं न भवतीति तदर्थं समानं गुण. 
माकाङ्कति तता हि निमित्तात्साम्येन परिच्छेदस्संभवति, पवं क्रिया- 
ऽप्यनपेक्ितिसमानधमां नेापकासयार्थान्तरस्य प्रज्ञापनीयस्य प्रमव- 
तीत्यवश्यमपेक्षणीयं निमित्तमनयाऽपि, तथा च द्नव्यायमारेयं क्रिया. 
त्वं जहाति, साघनन्यापारावस्थाप्रतिधत्तये हि नि्वेव्य॑माना भ्राधा- 
न्येनोपादोयमाना त्रिया भवति, यदा तु साधनव्यापारावस्थां कथयि. 
तं न प्रक्रुता नापि क्रिया प्रतिखच्यघ्राघान्येनापादोीयते किन्तु धर्मान्त. 
रं प्र्याश्रयभूता साधनव्यापारनिरपेक्ञोपादीयते तद् भ्यापारानपेक्तया 
धर्मान्तराणामाश्रयभूतत्वेन चेदं तदिति व्यपदेश्यं द्रभ्यमेवेाच्यतेन. 
क्रियाऽसो, यदि पुनरनपेद्ितनिमित्तानां स्वरूपादेव क्रियाणामुष- 



ठतीयकाण्डे चतुदेशो इत्तिसथुदेश्चः । ६६७ 

सानत्वं युज्येत तद्ाऽसरा णुद्धानामुपमानभूतानां सम्भवात् किमर्थ. 
गोशक्रियाबचनगवादिशब्दविष्ये वतिप्रध्ययो भवेत् ? सम्भवति 
मुख्ये विषये गौर॒परिग्रह स्यान्याय्यत्वादिति गोवदु ब्राह्मणवदिति 
प्रयोगो न स्यात् ॥ ७५४ ॥ 

यदा त॒ साधारणधमाश्रयेणौपम्यं भवति तदा क्रियाभिरपि धर्मा. 
स्तराणामपेत्तणादुक्तनयेन स्वरूपदहानान्मख्ये विषयेऽसंभवति गोणा 
यणं युक्तमित्याह- 

अभावात्केवायास्तु तद्रानथः भरतीयते । 
पधानापषस्भवे युक्ता लक्षणायां क्रिया श्रुतिः ॥ ४५५ ॥ 

क्रमव्यतिक्रमे प्रयोजनाभावात् प्रथमश्चतं तेनेव्येतत्क्रियोपाधिना 
यद् सम्बध्यते तद्ा प्रृत्यथंविशेषणपक्तेऽपि यथोदितन्यायेन शद्धा. 
या, क्रियायास्लम्भवे नास्तीति श्रोतार्थपरित्यागे खाक्चयिकोऽ्थः स 
माश्रीयते स्वाधारेख नित्यमवियोगाच्च क्रियायाः सख परवाचिनाभावि. 
तया दयत इति तृतीयासमथं क्रियाऽऽविष्द्रन्यवे चनमाधीयते ॥४५५॥ 

ततक्चेकदेशच्रस्या बाह्यणाद्यः क्रियावचनाः प्रङ्ृतास्तद्धदेव 
शयितभ्यादयोऽपि द्यन्ोपमानस्वे बाह्यणादिभिस्सवेथा साम्य 
मित्याह- 

क्रियाऽन्तरेषु सपक्षाः क्रियान्तब्दा! क्रियाऽन्तरे । 
उपकाराय गह्यन्ते ययेव ब्राह्मणादयः ॥ २५६ ॥ 

क्रियान्तरेऽन्यस्यां क्रियायां त्तत्रियाध्येतव्यादिलक्चषणायापुपक्ास. 
य साटूश्येन परिच्छेदाय क्रियाशब्दा उपमानवचना ब्ाह्यणाध्येतव्या. 
द्यः क्रियान्तरेषूपमानहेतुसो्ठवादिषु साकाङ्ाः पयुज्यन्तेऽतश्च 
यथाऽध्ययनादिखाट्र श्यहेतुक्रियाऽपेत्ता ाद्यणादयश्शन्दाः क्षत्रियादिः 
परिच्छेदायोपादीयन्ते तथेत इति सवं्रकारं क्रियाशब्दानान्दरभ्यवचनै. 
रुपमानत्वे खाम्यमिव्युभयेऽपि चत्तिमचुभवन्तीव्यथः ॥ ४५६ ॥ 

तत्रैतत्स्यात् क्रियाऽप्युपमानत्वेनापादीयमाना यदि धर्मान्तरपि- 
त्तिणी तदा इनवस्थाऽतरेत्याशङ्य निद्शेनपूवंकं तामभ्युपगन्तुमाह- 

यथा भरकषेस्सवत्र निमित्तान्तरदेतकः । 
द्रव्यवद् गुणशब्देऽपि स निमित्तमपक्षते ॥ ४५७ ॥ 



६६८ सरीके चाक्यपदीये 

न चै द्रभ्यस्य स्वतः प्रकर्षापकर्षौ स्त इति निरूपाघेरतिशयाभा- 
वात् संसग। धर्मान्तरनिमित्तः प्रकरषोऽस्य व्यवस्थापितः शुङ्कतरः पर. 
इति स्वखमवायिश॒ङ्गगुणहेतुकेाऽतिशयः, पवं यदाऽसो शुङ्घो गणोऽति. 
शयवसर्वेन विवदयते तदा दन्यायमाणः स्वशब्देनाभिदहितो भास्व- 
रताऽऽदिस्वगतनिमत्तापेत्तस्तथेच्यते शुङ्तरमस्य रूपमिति ॥४५७॥ 

अन्नेवाथ निदर्शनान्तरमाह- 

यो य उच्चायेते शब्दः स स्वरूपनिवन्धनः | 
यथा तथोपमानेषु व्यपेक्षा न निवतेते ॥ ४९८ ॥ 

इह करणसन्निवेशी परि ग्रदीतक्रमः शब्दा वाचकेाऽग्निमन्नोदात्त- 
मधीष्वेति; तस्य च निरूपाघे्वांचकत्वायाग इति स्वङूपक्रममुपाधित्वे- 
नासावाश्चयति तथा च यदधिष्ठानाः श्रुतयः प्रत्याय्यमथमभिनिविशः 
न्त इति ब्रह्मकाण्डेऽभिदहितं तदेष च संहतक्रमं स्वरूपमस्याभिधेयम- 
त्रा्थमपि हि स्वरूपाच्छुरितशब्दो वक्तोति निणींतचरं, तत्र करण 
सन्निवेशिनः स्वरूपाच्छुरितस्य वाचक्श्वे प्रयोगस्थं वाच्यं स्वङपं; 
तदपि यदा कारणापाराहि तदाऽप्यपरं वाच्यं खदहतक्रमं कटपयित- 
व्यमिति स्त्र चितयञ्नन्वयिनिभित्तं तद्वानभिधेयश्चेति, तदेव वीपष्ल- 
या खाचज्रिङ्त्वेन दशेयति-या य इति, यदपि हि प्रवृत्तिनिनित्तं स्वरू. 
पं तदपि यद् कारणखन्निवेशि भवति तदाऽपरं परव्तिनिमित्तमवश्या- 
पेच्यं निरुपाधेवां चकस्वाभावादिति कतनिरणंयमेतध्कारडान्तरे पूवं . 
महापोति न पुनरिह वितन्यते, एवं यथा प्रकपं धर्मान्तरस्य याब- 
त्वम्भवें वचसस्तावत् परिकस्पेना स्वरूपे च स्वरूपान्तरस्य तथोप- ` 
म्येऽपि निमित्तस्य भ्रकस्पनाद् उपमानघुपमेयं तयोश्च साधारणे. 
धर्मं ति सर्वंज्न नितयमपरिहायेम् श्रतश्च बाह्यणवत् क्चज्जियोऽधीत- 
इत्यध्ययनं साधारणा धमः तस्याप्युपमानव्वे ब्राह्मणाध्ययनेन श्चन्नि- 
याध्ययनं तस्यमिति खोष्ठवादि धमाँन्तरं साधारणं कस्प्यं तस्याप्युष- 
मानस्वेऽन्यद्विति शब्दव्यापारपरमानिमित्तेऽनवस्थाया निव्त्तेनांव- 
स्थेयं मुष्टत्तयकरी पयवसानक्लम्भवात् ॥ ४५८ ॥ 

तदेवं शुद्धायाः क्रियायाः तृतीयासमथांया असम्भव इति पूवं. 
पत्तभाष्यं समथितम् , इदानीमत्रवेदमयुक्तं बतेत इति यद्धाष्यं- 

क्य वनने न्यक क > कि कक ह 
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तृतीयकाण्डे चतुदंशो हत्तिसपुदेशः। ६६९ 

तत्पुबं पक्तसभथनानुवादेन गमथति- 
क्रियाव्र्ेस्तरतीयाऽन्तस्येवं चासम्भवे पतति । 
प्रसिद्धन्यायकरणो भाष्ये युजिरूदाहूतः ॥ ४५९ ॥ 

इदमयुक्तं वतत इति युजिक्रियाया;+ करणं किमिति नेपात्तमि 
ति चोघे १ कथ्यते प्रसिद्धत्वात् करणस्य भाष्यकारेणानुपादानं वच 
नेनेध्यथः, तथा हि~तृतीयाऽन्तस्य क्रियावचनस्योक्तेन न्यायेनासंभवः 
प्रतिपादित इति न्यायलश्चणमत्र करणः प्रसिद्धेः न साक्तानिर्िष्ट, 
तेन न्यायेनेक्तमित्य्थः, यत्कि क्रियास्वरूपसामथ्यंपर्यालो चनया 
साघनमवबगम्यते त॑स्य स्वशब्देनोपादानमनाद्रतं, तथथा अहंन्निति 
विशिष्टमेव कम सत्कारादि प्रतीयत इति न स्वशब्देनापादी. 
यते, वषेतीति च प्रसिद्धेः कमं शोऽकर्भिकेयं क्रियेक्ता कतां चात्र 
प्रसिद्ध इति न स्वशब्देनावश्यं कथ्यते देव इति ॥ ४५९ ॥ 

यस्तु मन्यतेऽन्तभू तमत्र क्रियास्वरूप एव्र न्यायलक्षणं करण 
मिति न भ्रयोगमहेतीति तन्मतं निरस्यति- 

 अन्तभूत तु केरण प्रयागा न पुनमवत् । 

न्यायेनायुक्त मित्यत्र जीवतो भाणकमेवत् ॥ ४६० ॥ 
यथा जीवति प्राणान्धारयति जायतेऽस्व्यात्मानं विभतींति 

प्राणादिलत्तणस्य कमणः क्रियास्वरुपेऽन्तभांवाञ्जीवति ग्राणान् 
श्रस्त्यात्मानमिति प्रयोगो न भवति; एवं न्यायलत्तणस्य करणस्य 
युज्ञावन्तभावे न्यायेनायुक्तपुपपत्या युक्तमिति न कद् चित्थ्रयोगेा 
भवेद् बहिभूतं हि साधनं क्रियायाः परथक्श्रयोगमहेति नान्तभूंतं- 
तस्मास्प्रिद्धिरेव करणस्याप्रयोगेऽनुसश्णीया, पतच्चान्वाख्यान 
समयपालनाय कथ्यते, अयुक्तमित्यस्य शष्ठ स्यान्वाख्याने युजिक्रिया 
ग्रक्ृत्यथः करणं न्याय इति ॥ ४६० ॥ 

परमार्थतः पुनानरस्तावयवविभागेऽयं शब्दा नात्र का चिद्यजि. 
क्रिया यस्या काश्णसुच्येत श्युत्पत्तिकमंणि केवर क्रियेथं परिकल्प्यत 
इत्याह 

७, क क {० 

शाञ्चभ्यास्ताच भदऽयमयुक्तामात वभ्यत । 
[कर ^ ^ = © क 

अश्राभनपसम्बन्वामाते रूटेन्यवास्थता ॥ ४६१ ॥ : 



६७८ स्टीके वाक्यपदीये 

अन्वाख्याने व्युत्पत्तिनिमित्तमयुगुणाया उपादानाद्करणिका 

याश्च तस्या श्रसम्भवास्प्रलिद्धो न्थायः करणं सात्तान्नोपात्तभिति 
भाप्यकाराभिधायोऽयमस्माभिर््याख्यायते, प्रयोगे तु लोक्रिके निरस्ता. 
वयवविभगेऽत्तामनमसम्बन्धमन्याय्यमरिलष्टमथेमयुक्तः शब्द्; प्रति- 

पाद् यतीति नात्र युजिक्रिया क्रा चिदिश्यनेनैवाशयेन भाष्यकारः कर- 

णं नान्न निरदिश्चत्॥ ४६९ ॥ 

तदेवं क्रियावाचिनस्तृतीयाऽन्तस्याभावात्प्रङृत्यथेविशेषणपत्तात्ते 

पः; असम्भव एव त्वस्य पत्तस्येति प्रतिपादयितुमाह - 

विविभक्तिः भ्रद््यथ प्रत्युपाधि कथं भवेत् । 
व्रिभरक्तिपरिमाणे च प्रकरप्यं विषयान्तर भ् ॥४६२ ॥ 

` तेनेति तृतीयासमथां प्रकृतिरत्र प्रधानं शिशेष्यत्वात्तदथंमुदिश्य ` 

किंयेत्ययमुपाधिः प्रथमान्तत्वेन भिन्नविमक्तिः कथमुपपद्यते सामाना- 

धिकरएयाभादाद् अभविशेष उपाधिस्तदन्तवाच्यः सप्रानशब्दे य 

इति हि समानाधिकरणाऽशं उपाधित्वेन खत्तसीयः तद्यथा द्रतिहरिः 
पशः दृण्डग्रहरणमस्यां द्ाएडा सास्य देवतेति भ्राज्ञापत्यहत्यादि 

विशेषणं त्वचच्छेद्कमाज्रलत्ं विविभक्त्यपि भवति यथा गागिकया 
शलाघत इति, तज्ेतत्स्यात् सम्बन्धान्यथाऽचुपपस्या विंभक्तिविपरिः 

णामः कथ्यत इति; तच्च न धुतस्य प्रथमाऽन्तत्वमस्येदमेवेध्पत्तिवा- 

क्यमिव्यन्यत्र छता्थंत्वाभावात् कथं विपरिणामः परिणामे हि विष- 

यन्तरं व्रकर्प्यं यत्र छ्तार्थत्वं स्याट्, अन्यथा प्रथमाऽन्तश्चुतेनिष्क- ` 

कता स्याद्, ऊहन्यायो हि परिणामः) तत्र च कृतौ ध्चतस्य वि- ` 

तावस्यथात्वं स्याय्यम् ॥ ७६२॥ | 

पतदेवापपादयति-- 

` निभकङ्स्यन्तरयोगो हि यस्य तद्रिषयान्तर । 

 विभक्त्यन्तरसम्बन्धस्सापथ्यादनुमीयते ॥ ४६३ ॥ 
ख, 9 _ क थ © 

पारूत्यात्त् तद् वद्ात तत्रपचयत । 

शब्दान्तरं विभक्त्या तु युक्तं शास्रे तदश्चतम् ॥ २६४॥ 

यस्य शब्दस्य श्चुता विभक्तिः क चिद्धिषये केन चिदुपकारेण 
लमन्वयमेति तस्यान्यस्मिन् योगे साक्षादनिदि्टसम्बन्धिनि प्रकृत. 



ततीयकाण्डे चतुर्दश्नो इत्तिसपुदेशः । ६७१ 

त्वात् स्व रितलिङ्गादपेक्षरीयसवे श्रुतयेव विभक्ता समन्वयायेगे तद्. 
न्यथाऽचुपपस्या तदन्वययेग्यविभक्सयन्तरसम्बन्धेऽनुगम्यते, तन्न च 
नित्यत्वाच्छब्दाथेसम्बन्धस्य नेापात्तस्य शब्दस्य तदर्शंस्य वाऽन्य. 
थाभावे युज्यत इति शब्द्ान्तश्मेव याग्यविभक्तियुक्तं सात्तादयुश्वरि- 
तमप्युसपरेदयते, प्ररृतिभागेन तु पृवंण सादरश्याद भेद्ाध्यवसाये स दव 
शब्दा विभक्तथन्तरेण परिणमत इति परिणामन्यवहारः, तदच्चथा~-तदेव 
स्तीर दधि जातमिति परिणामः, अत्रापि हि त्तीरधर्माणां कषां चिद्. 
न्वयाह् भेदेऽपि त्षोरा् दध्नः परिद्रश्यमाने परिणामन्यवहारः; तदे- 
वेदमिति च प्रत्यभिज्ञानम् , एवमिहापि प्रत्ययभागमेदेऽपि ग्रति 
भागान्वयाद मेदाध्यवस्ायः, 

इत्थं च विभक्तिविपरिणामे भावताऽन्यस्येव कलट्पनमृह इति 
कथमुत्पत्तिवाक्य दव श्रुतस्य युज्यते, भ्रछृतो द्युपयुक्तस्य विता. 
वृह न्याय्यः, तथाहि -भृवाद्ये धातव इति संज्ञाखम्बन्धे धातव इति 
प्रथमायाः श्चुतायाश्चरिताथेत्वेऽचुदाच डित दव्यादो समन्वयान्यथाऽनु- 
पपच्या पञ्चम्यन्तं धातोरिति शब्दान्तरमनुमीयते तस्मादुच्चाय॑मारा 
विभक्तिरूपयोागवती करस्मिश्िद्वाक्याथं प्रदशेनीया तते विभक्तिवि. 
परिणामः कथ्यते, श्रन्यथा यद्धिभक्तिरवयव उच्चारस्तिस्तदिभक्त्यथा. 
पेत्ता वाक्यार्थो यदि नाभित्रेतस्तदा तद्धिभकत्घुच्चारणमनर्थंकमेव 
स्याट्; न हयन्यथे(चारयितभ्येऽन्यथोच्चारयता वक्तुः कथिद् गुणा- 
लद्यते, श्रसम्बन्धांभिधायित्वमेव हि परं स्यात् कथिष्पुनरेक विभ- 
कस्यथान्तभांवतात्पर्येण निद्शाचथायथं तदुपयोगः युज्यत पव 
तद्यथा-श्रनल्विधाविति सवंविभक्स्यन्तस्षमासः नानाविभक्यर्थयो- 
गीदहि परातिपदिकार्थस्खङलिदशेऽन्यत्रामिप्रेतः, तथा चार्थतन्त्र 
तन्निदंशे श्चुताया विभक्तेनान्तरीयकत्वमवस्थाप्य विधिशब्दमन्तरे. 
णापि च विवाक्तितार्थलामेा वरितः ॥ ४६३-४६४ ॥ ए 

इद तु क्रियेति नियतत्वादिभकत्यशंस्य नेतचयुज्यते वर्णयितं तृती 
याऽथनैव खमन्वयस्ये टेः ततश्च तेनेत्यस्माट््मथमं प्रथमां श्रङृतिस्तृती. 
याऽन्तावगतेति तद् नुयेधात् क्रिययेत्यपिं तृतीया निर्दिश्येत; अन्यथा 
प्रथमानिदेशे प्रधानस्य तृतीयाऽन्तस्य तददुयेधेन विपरिणामाभावा- 
त्कथं समन्वय इव्यार- 

भङतिश्न्नताऽन्ता तेनेर्यस्मासततीयते । 



६७२ सरीके वाक्यपदीये 

क्रियेति प्रथमाऽन्ता सा कथं भवितुमरति ॥ ४६५ ॥ 
परिणामयेगस्ये।पपादिंतत्वाद् विविभक्तित्वे कथं सम्बन्ध दध्यु 

तमेतत् ॥ ४६५ ॥ 

स्यपि वा बविभक्तिपरिण।मे तेनेव्यनेन जिययेव्यस्यासमन्वय. 
पवेत्याह- 

क्रिययेति तृतीया च प्रयोगे कस्य कथ्यताम् | 
तेनेत्यस्य हि सम्बन्धः सूत्रस्येन न विद्यते ॥ ४६६ ॥ 

सूज श्चुतेन तेनेव्यनेन भिययेत्यस्य लिङ्गभेदात् सम्बन्धे न विद्यत- 
इति कस्य प्रयोगे क्रिययेति तृतीयोपाधिः कथ्यतां न कस्य चिदित्यः 
समानलिङ्गस्य सम्बन्धिनः प्रयुञ्यमानस्यासम्भवात् क्रियया तुल्य. 
मिस्येवं भरत्ययार्थन समन्वये तु प्रकृतेरयसुपाधिनं स्यात् ॥ ७६६ ॥ 

तदेवं सम्बन्धमाक्तिप्य समथयितुमाद- 

सोपस्रृरेषु सूत्रेषु वाक्यगेषस्समय्थेते । 
तेन यत्तत्ततीयाऽन्तं क्रिया चेरसेति गम्यते ॥ ४६७ ॥ 

दह सूत्रे वाक्यानां क्रियापदाश्रवणात् साध्याहारत्वमवसीयते ल. 
द पराजुशुखयेन च छत्तणुभ्रणयनादयथ।(यथं लच्यमेदायुखारेण क्ियापदम 
ध्याहतेव्यं ततश्राज् चेच्चुब्देन संबन्धमेदस्यावेदनाद्यत्ततीयासमथं 
क्रिया चेश्ला मवतीव्येवं वाक्यशेवसमथनादु पपन्नस्संबन्धः, श्रयम 
राशयः मा मृध्सूत्र पव विपरिणामः तस्य तु यतत्तमन्वयवाक्यं व्या- 
ख्यानङूपं तत्र परिणामो पपत्तिः, तजर च तेनेति तृतीयानिदंशः प्रते. 
स्तृतीयाऽन्तताध्रज्ञापने चरितःथे इति चेच्छुब्देन पुनः प्रत्यवस्रुश्येपा- 
विकलम्बधमनुभवितं स्वातन्त्यमा पादितस्य तस्य युज्यते यथेोपाधि 
परिणामः, तद्यथा-इकेा गुणब्रद्धी इत्यस्याः परिभाषायाः समग्रप्र 
धानविषयोपकारकत्वं यत्र तु गुणवृद्धी इति ब्रयात् तत्रकत श्व्युपस््थितं 
द्रव्यमिति वाक्याभ्यादारेण समथ्येते ॥ ४६७ ॥ 

तदेवमन्न क्रियेच्युपाधेस्तेनेव्यु पाधिमता समन्वयो वाक्याष्याहाद्र- 
रेण, न चावश्यं समानशब्द् एवेपाधिरन्यथाऽपि सस्मवादिदयुपाधि- 



तृतीयकाण्डे चतुदशो ब्ति्देशः । ६७३ 

वैलक्तरयं प्रतिपाद यितुमाह-- 

उपाधेः कस्य चेद्भ्।क्ये प्रयोग उपरुभ्पते । 

भरतीयमानधमान्यो न कद् चितयुञ्यते ॥ ४६८ ॥ 
तदस्यां प्रहरणमिति नेदमेव सात्ताद्रत्ययविधानवाकयं पञ्चम्या- 

अश्रवणाद् श्रपि तु प्रयोगे दण्डः प्रहरणमस्यां क्रियायां मुष्टिः प्रहर्ण- 
मस्यां करियाधामिति भिन्नानां वाक्षयानामिति सामान्येनाचुकश्णं 
प्रयोगवाकये च दरडादेव्यमिच। रिणी प्रहरणरूपता सामानाधिक 

ररयेनेपादीयत इति तथेव सू्रेऽप्यनुकारः, तदयमुपाधिः समानशब्दा 
यस्य लाके भेदविषये व्यभिचारात् भ्रयेगः, श्रपरः पुनरूपाधिः साम 
श्येगस्यस्वभावश्वात् प्रयोगे नेव श्रयते ततश्च तस्य प्रयोगेऽश्रवणार्षु. 
ञरेऽपि तथ्वाचुकर्णं नास्ति केवलं यथा कथं चित्घूजेऽसावुपन्ते्तव्य 
तथा चायमिह क्रियाख्षण उपाधिः, नहि ब्राह्मणेन तुद्यमधोते 
त्तत्रिय इत्यत्र ब्राह्म णगतत्वेन क्रिया सात्तांत्प्रयुज्यते; श्रपि तु साम 
श्यत्परतीयत इति तस्यास्यपाधेः प्रथमाऽन्तस्यापि सुरे निर्देशेन क. 
शित्येजुयेगो; वाक्ष्याध्याहारेण समन्वयो पपत्तेः ॥ ४६८ ॥ 

तञ्च परतीयमनेापाधेरुदाहरणमाद-- 

नाङमुतपरपिस्यत्र न विद्घष्ये न मेदक । 
कथित्तद्धमेवचनो वाक्ये श्रब्दः प्रयुज्यते ॥ ४६९ ॥ 

नोलसुत्पलमित्यत्र वाक्ये सामानाधिक्ररएयादेव गम्यमनत्वा 
तद्ध मस्य विशेषणविशेपष्यत्वस्य तद्भिधायि नीलं विशेषणमुत्पलं 
विशेष्यमिति न प्रयुज्यते शब्दः; केवरं सूत्र पएव विशेषणं विशेष्येणेति 
पदयेारवच्छेदाथंः प्रयोगः ॥ ४३९ ॥ 

अतश्च-- 

अस्यन्वानुगमात्तत्र न सूत्र न च विग्रहे । 
विभाक्तेपरिणामेन किञ्चिदास्ते भरयाजनमर् ॥ ४७० ॥ 

अवच्छेद्यावच्छेद्कत्वस्यात्यथेनान्त्मावाद् नीलं च तदुत्पलं 
चेध्यत्र वाक्ये विशेष्यशब्द्स्य सूत्रे तृतीया ऽन्तस्य विशेप्यमुत्पलमिति 
नास्ति परिणामफलं सामानाधिकरणयादेव विशेष्यत्वस्यावगतत्वादु, 

८५ 



६७घै स्टीके वाक्यपदीये । 

इत्थं च वाक्ये प्रयोगाभावाद्विशे्यादेशशब्दस्य सृत्ेऽपि कस्योचुकर- 

णमिद् स्याद् यददुरोधाद्विशेष्येशेति तृतीयाऽन्तं प्रथमान्ततया विष 
रिणिभ्येत ॥ ४७० ॥ 

पवं जातीयके विषये विभक्तिपरिणामस्याप्रसक्तिः प्रकृतापपादन- 

परतयोच्यते न तु विरष्येव्यत्र विभक्तिपरिणामः समन्वथा्यः संभा- 
ध्यते; श्रुतेनैव समन्वयोपपत्तेः, अत॒ पवैतन्निद्शेनीङृत्य भ्रकृते 
योजयितुमाह ~- 

तृतीयाऽन्तं क्रये्येतद्वि्रहे न प्रयुञ्यते । 
यथा दण्डः प्रहरणं क्रीडायामिति दृश्यते ॥ ४७९ ॥ 

ब्राह्मणेन तुख्यमधीते त्तक्निय इत्यन्न विग्रहवाक्ये क्रिययेति तृती 
याऽन्तस्य प्रयोगे नास्ति यस्मादुपमेये श्चुता क्रियेति सामथ्यीदुष 
मानेऽपि प्रतीयते; श्रन्यथेोपमामेपमेयभाव प्वन स्यादिति वाक्ये 
प्र ज्यमानायाः क्रियायाः किमनुरोधाद्विभक्तिपरिणामः सूत्र 
स्यादिति यथा कथं चिदप्युपक्तेपेऽस्यापाधेनं देषः, दरडः प्रहरण 
मस्यां कीडायामिव्यत्न तु वाक्ये प्रहर्णस्येपाधेः प्रयोगे ब्श्यते 
प्रहरणत्नियायाः साधकतमत्वं हि दण्डस्य न दण्डपद प्रयेगादेव गम्यते 
स्वाथंमाच्रस्य ततः प्रतिपत्तिरिति स्वशब्देन प्रहर्णमित्यनेन तस्य त. 
त्वमावेद्यते तथा च तथेव सुत्रेऽनुकारः ॥ ४७१ ॥ 

तत्रतत्स्याद् नीरं विशेषणं विशेष्यमुत्पलभित्यपि भ्रयेगे दश्यत 
इति कथमिदमन्तभ् तधमण उपाधानदशनं स्यादिध्याशङ्क्यापरं नि 
विवादमनेदाहरणमाद-- 

घविधो यच सेङ्गायापिति मूत्र उदाहूतम् । 
उपादानं प्रयोगेषु तस्यार्यन्ते न विध्यते ॥ ४७२ ॥ 

पुलि खं्वायां घः प्रायेरेत्यत्न घघ्षव्ययविधो संज्ञायामिति पयुक्ता य- 
उपाधिः तस्य प्रयेगेष्वव्यन्तमनुञ्चारणं प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्य संज्ञ(- 
त्वात् समानशब्दोऽयसुपाधिगं तार्थत्वान्नेपादीयते, प्वं क्रिये. 
त्यपि ॥ ४७२॥ 

तच्रेतर्स्यात् प्रधानानुविधायित्वादू गुखानां तेनेव्यभिसंबन्धे निय 



तृतीयकाण्डे चतुदश वृ्तिसयदेशः। ६७५ 

येत्यवश्यं विपरिणमनोयभित्याशङ्गयह-- 

येरभयुक्तेः सस्कारः प्रधानेषु प्रतीयते। 
ते भेदेऽपि विभक्तीनां निर्द्यन्त उपाधयः ॥ ४७३ ॥ 

प्रयेगे प्रयोगमन्तरेलापि क्रियेव्ययघुपाधिः प्रधानातिशर्याय प्रभ. 
वतीति क्कि प्रधानानुृत्या, तथा हि भिन्नविभकतित्वेऽपि यदि प्रधने 
पकारोऽपि घटेत तदा प्रधानविभक्तिराश्रीयेत यावताऽन्यविभक्तित्वे- 
ऽपि व्यपदेशमा्रफख्त्वादु पाघेरभ्यते प्रधानोपकार इति न तद्धि- 
भक्तावत्रादरः, तथा हि क्रिययेत्थपि विभक्स्युपादाने भिन्नलिङ्त्वाद्- 
सामानाधिकरणयं तदवस्थमिति यथा कथं चिदप्युपक्षेपो गुणानां 
भ्यते प्रधानोपकारसम्पादनायोपादानतात्पर्यादभिसम्बन्ध इति 
स्थितम् ॥ ४७३ ॥ 

एवं प्रङृत्यथंविरोषणपक्चे क्रियावचनस्य तृतीया ऽन्तस्यासम्भ- 
वात्सवें एते शब्दा गुणसमुदायेषु वतन्त इति क्रियावाचिनस्तृती. 
याऽन्ततास्षम्थनाथं यद्धाष्यं तदिदानीं व्याचष्ठे- 

सथ्ुदायेषु तेन्त भावानां सहचारिणाम् । 
शाब्दास्तच्वावेवक्षायां सपु यविकदरपयाः ॥४७४ ॥ 

गोरत्वशुच्याचारत्वपि ङ्गलकेशत्वादीनां नियतजात्याच्छुरितानः 
खहभाविनां धमाणां यस्खमुदायस्तत् वाचकत्वेन ब्राह्मणादिशब्द्ः 
वतन्ते, यद्यपि चेते धर्माः कदा चिद् व्यभिचारान्न नियोगतः सहभा 
विनस्तथाऽपि ये यज्ञातिसह चरा धम्मास्ते तजजातिनिमित्तेन शब्देनो - 
खयन्त इति ब्राह्मणत्वादिजात्या सहभावो व्यभिचारो विवक्चितः, अन 

एव शब्दाथंखङ्रो न भवति स्वेषां मात्राकलापवचनत्वेऽपि नियत- 
जातिखाह चर्यो पलश्चिताः प्रतिनियता एव शब्दानामर्थां यतस्तदे. 
तस्पुनः समुञ्चयस्य विकट्पस्य चाविवक्ायां समुदायवचनत्वमुच्यते 
शब्दानामविद्यमानो विकल्पोऽयं वाऽयं येच्येवंरूपो ऽविद्यमानश्च समु 
चयोऽयं चायं चेव्येवंरूपो यस्य तस्य समुदायस्य विवश्नायाम् ॥७७५॥ 

नु मा भूद्विकल्पः समुदाया्थविरोधित्वाद्र समुच्चयस्तु युग 
पदनेकाथंरूपः कथं समूटार्थतां विरणद्धीत्याशङ्क्याह- 

समुश्चयस्तु क्रियते षु प्रत्यथंडत्तषु । 



६७६ एटौीके वाक्यपदीये । 

भदाधिष्ठानया योगस्तेषां भवति सङ्ख्यय। ॥ ४७५ ॥ 
परत्यथच््तित्वे वाचकस्य समुदायस्समुच्चयरूपेण बवाच्यस्स्यात् 

तथा हि समकक्षतया समुदायान्तगंतानामवयवानामभिधाने सवं 
प्राधान्येन समुच्चिता अभिहिता भवन्ति, पवं च मेदस्योदुभूत- 
श्वासप्रधानाथंप्रयुक्तं बहुवचनं स्यात्, तद्यथा वक्षा इति सेदश्राधान्ये 
नाभिधीयमाना बहुत्वयोगिनः, यद् तु वनमितिवद्विगलितमे 
दायोऽभिधीयते तदे कवचनपेवाथकत्वान्न्याय्यं, तदा च मेदाधिष्ठा 
नस्य समुञ्चयस्याभावः ॥ ७७८५ ॥ 

एवमिह समुदायाथंत्वे प्रस्यथंच्रत्तित्वायोगात् समुञ्चयाभावो. 
यदि तिन तुद्यकक्षतया मान्नाकटपोऽभिधीयते तदा जातिषि- 
शिष्द्रन्याभिधानपक्षादस्य पक्चस्य को मेद इत्याद- 

भः १५ ने, न ¢ ^ ^ 
सर्ववां शास्तरयजन्यन्त सहचारराभः। 

बुद्धयः भरतिपन्नणां शब्दाथ।स्तानतो विदुः ॥ ५७६ ॥ 
जातिगुणक्रियाभिः सहभाविभिर्थः प्रतिपत्तणां यतो विशिष्य 

स्वदाच्छुरिवा जात्यवच्छिन्नाथत्राहिण्यो बुद्धयो जायन्ते; अतो बुद्य 
चस्रारेण निरूपितेऽथं शब्दभ्रयोगात्ततोऽपि तथेव प्रतिपत्तेगुंणलमु 
दाय एव प्रतीयमानः शब्दाथं ईति व्यवस्थाप्यते, द्रव्यस्य चा्थक्रि 
योषयोगात्तदेव प्रधानं जातिगणक्रियाऽऽद्धमसंखष्मभिधानगोचगः 
इत्यथंक्यादज्ाप्येकवचनम्रेव जात्याविष्ठं॒तु द्रव्यमेवोच्यते, द्रव्या- 
भिधानपक्चे क्रियागुणास्तु द्रव्यस्य निशगुणस्य निष्क्रियस्य चाचुपपत्तेः 

सखामर्थ्यादवगम्यन्त इति पक्चान्तरादस्य विशेषः; पक्षस्य सवंस्थाप्य. ` 

भिधागोचरत्वाद् ॥ ४७६ ॥ 

तदेतदाद- 
८ भ भु ८.९ [र 

संसृष्टाः प्रत्ययेष्वथास्सवं एवोपकारिणः । 
तेषां भरत्वयरूपेण सर्वेषां शब्दवाच्यता ॥ ४७७ ॥ 

बाहं वस्तु स्वभावत एव निरंशत्वाद्विशिष्टं न तन्न मेदपूवंकः 
संसगंव्यवहारः कश्चित् , तत्पुनवुद्धो धिपरिवतमानमनादिवासनावि 
्रमज्ञबां प्रत्ययानामविकलनमविषय इति परिकटिपितभागविभागे- 



तृतीयकाण्डे चतुदशचो टत्तिसयुदेश्चः । ६७७ 

नावसीयते अवसाय च पृथकप्रत्ययेरनु सन्धीयते तथा च प्रत्येष्वे- 
वार्था ज्ञातिगुणक्रियाद्रभ्यलक्षणा मेदपूंकं संसग भजन्त इति न 
तदभिप्रायेण समुदाये वाचोयुक्तिः, तथा हि प्रत्ययोपारूढाकारा- 
भिधायिनः शब्दा बाह्यमसिनिविश्चन्ते भेदाभ्यवसायादिति मा. 
त्राकलापात्मनोऽ्थंस्य सव॑स्येव॒ वुद्धिविपरिषत्याकाराुविधानेन 
वाचकाश्शब्दा व्यवस्थाप्यन्ते बुद्धावपि च यथा बाह्यं गुणप्रधान 
भावेनार्थानासुपारोहाज्ातिगुणक्रियासंसष्रस्य द्रव्यस्येव प्राधान्येना. 
भिधानादेकाथ्यं भवति । ४७७ ॥ 

येवं द्रन्यस्येवाभिधानमस्तु को विरोधो गुणसमुदायनय इत्या- 
शङ्क्याह - 

केवलानां त॒ भावानां न रूपमवधायेते । 
अनिरूपितक्ूपेषु तेषु शब्दो न वतेते ॥ ४७८ ॥ 

निरूपणपूवंकत्वाद भिधानस्योपाधिविविक्तस्य च द्रव्यमान्नस्य 
रूपमगोचरो निरूपणाया इति ॥ ४७८ ॥ 

संखष्टोपाधिद्रव्यं गुणसमुदायदशने शब्द वाच्यं तत्र समुदाये 
परच॒त्ताश्शाब्दा अवयवेष्वपि वतन्ते, तद्यथा पूवं पञ्चा इल्युक्तजन 
पदवचनस्य च पञ्चालशब्दस्य प्रसिद्धस्यकत्वाज् जनपद ्य पूवं 

न विशेषणानु पपत्तावेवयवे चत्तिस्समुदायशब्दस्य, ततश्च समु 
दायास्प्रच्युश्यावयवे वतमानश्शब्दो निव्यमथसरस्बन्धमाक्षिपेदित्या 
शङ्क्य समथयितुमाद- 

पुवेश्ब्द प्रयोगा स्च समृशान्न निवतेते । 
© ५ [क 9 ५ [ (र 

वततेऽवयवे नापि नोपात्तं त्यजते क चित् ॥ ४७९ ॥ 

ब्दाथंसम्बन्धस्य नित्यत्वान्नेदट समुदायाद्वाच्याद्विचलति 
पञ्चालशब्दः पृवंशब्दभ्रयोगाद्धेतोः नापूवंमवयवे वाचकत्वमासाद 
यति निरूढटस्य त्यागोऽपृवस्य चोपादानं न क्व चिद्धिषये शब्दाना 
पिष्टम् ॥ ४७९ ॥ 

यदि तद्य पात्तस्य समुदायस्य न त्यागस्तदा कथं समन्वयः 
तस्मात्समुदायेन समन्वयान्यथाऽनुपपत्या खमुदायशब्दोऽप्ययमवय- 



६७८ सर्के षाक्यपदीये । 

वमुपादास्यत इत्याशङ्क्याद- 

सथुदायाभिदायी च यदि भेदं विशेषयेत् । 
न (५ # © [१ ५. 

तत्न[तुरेयावभाक्तत्व पूवेकायाद्बद्धवत् ॥ ४८० ॥ 

एकत्वाज्जनपदस्य पृवंशब्डेन व्यवच्छेद्यामावास्समुदायाभिधा- 
यी पञ्चारुशब्दोऽत् पृवंशब्देन सम्बन्धानुरोधादु मेदमेकदेशं यदि 
व्यवच्िदुन््ांत् तदाऽवयवोपज्ञनिते व्यतिरेके खमुदायस्य षष्ठया भा. 
व्यमिति समानविभक्तित्वं न स्यात् यथा कायस्य पूवः परो वा भाग- 
इति; पवं पञ्चालानां पूवं इति स्यात् तथा च सामानाधिकरण्यवाधः, 
न च बाधितेऽपि सामानाधिकरण्ये सुख्याथत्यागेनावयवार्थो पादानं 
युक्तं नित्यत्वात्सम्बन्धस्य तस्मादत्यजत एव सुख्याथंमवयवोपादानं- 
वेयधिकरण्येन स्याद् अचर न सामानाधिकरण्येनेत्यथंः ॥ ४८० ॥ 
इदानीमवयवनवृत्ति समथयते- 

समूहे च प्रदेशे च पश्वा इति इश्यते | 
तथा विशेषणं सतर इत्येतदु पपद्यते ॥ ४८१ ॥ 

इटेमे पञ्चालादयश्शब्दा निवासाधिकस्णभावानुगमनेन वां 
ब्युत्पायेरन व्युत्पत्तिप्रत्याख्याने वा स्वाभाविकाथविशेषसंबन्धास्स 
मचुज्ञायेरन् ? पूरव॑त्र पश्चे यथा संस्त्यायस्थाविशेषः समस्तजनपदा 
सिधेवस्वामिविशेषाणामाधारभावमनुभवति तथा तदेकदेशोऽपि न 
हयथमवयवी कायादिवदपितु वनस्थानीयः तथा च सकलखावयवस्य 
समहस्यादशंनात् भ्रत्यवयवं परिसमाप्तश्च मागश एवाधारतां भ्रति. 
पद्यते ततश्च निमित्तरूपादुविधानेन निमित्तिनमभिदधदयं शब्दः ससु 

दायेकरेशयोस्तट्यगप्रवृत्तिः; उभयश्रापि निपित्तरूपस्य निवासाधिकर . 

णभाषस्य समानत्वात् समुदायोऽपि ददयेकदेशद्रारेणेव का्येषूण- 

दीयते तच था पञ्चाखान्प्रविष्टः पञ्चाला द्र श्यन्तां पञ्चेषु कृतमिति 
स्वाभाविकदशंनेऽपि श्ाब्दानामनेकायंत्वात्समुरैकदेशयो्वंतंमानत्व- 
मुपपद्यत एवेति न त्थागोपाद्ानाथंः कश्चिदत्र, मतश्चोमयथा पञ्चाल- 
शब्दस्य दष्टे व्यभिचारसंभवे सवं पश्चःखा ब्धा हता आच्छन्ना इति 
समुदायगप्रतिपिपादयिषायां विशेषणं सवंशब्दः कथ्यते अन्यथा समू- 
हस्येकत्वात् कर्स्नत्वेन विशेषणं न सस्बध्येत ॥ ४८१ ॥ 



तृ्तीयकण्ड चतुदंशो इत्ति पयुदेशः । ६७९ 

तदेवं समुदायशब्दस्यापि प्रसिद्धस्यावयवे वृत्तिमुंख्यतयवेस्यु 
कम् , अ्नेव भाष्यकारमतं संवादकमाह-- . 

तथ।ऽधपिप्परीत्यत्र जार्यन्तर नित्ये । 
अधं च पिप्पखी चति खण्ड शब्दः प्रयुञ्यते ।॥४८२॥ 

सखमानाधिकरणस माखाभ्युपगमेनेंकदेशिसमासः प्रत्याख्यातो 
भाष्ये, तथा चाधं च पिप्परी चेत्थाधंपिप्पलीति सामानाधिक- 
रण्यं कथमुपपद्यत यदि खण्डेऽवयवेऽ्रावयविवाची पिप्पलोशब्दो- 
नाभ्यु पगभ्येत, युक्तं चैतद् यदयं जातिशब्दो व्यक्तौ प्रचयापचयान- 

पेश्चोऽज्र बतंते तथा द्येकदेरिसमासे ऽप्यधं' पिप्पल्या इति जात्यन्तरा- 
पोदा्थंम् अधंपिप्पट्था ऽबच्छिद्यते तथा च स्मानाधिकरणसमासेऽपि 
जास्यन्तरनिच्रच्थथंमेवाधंशब्दस्य पप्पी विशेष्येति फरकतः भ्रती- 
तेरमेदः, प्रक्रिथामेदस्तु पू्ंपदाथंप्रधानेकदेशिखमासे त्र च पर. 
वलिङ्ताऽऽरम्भः पकदेशिसमासस्येव तत्पुरुषस्य तदिष्े,+ स मानाधि 
करणसमासे तृत्तरपदाथंप्राघान्यादेव तत्सिद्धिरिति तत्प्रत्था- 
ख्यातम् ॥ ४८२ ॥ 

एवं च यथाऽत्र जात्यसिव्यक्तिसमर्थावयविवचनोऽपि पिषप्पली- 

शब्दस्तदेकदेशे जात्यन्तरनिचत्तिपरायां चोदनायां वतते तथेहापि 
पञ्चाटश्चब्द इत्यादर- 

प१अअाङानां ्रदेशोऽपि भिन्ना जनपदान्तराद् । 
तत्रान्यस्य निर्यं शब्दे भेदा न गम्यते ॥ ४८३ ॥ 

यथा समस्तो जनपदः पञ्चाखा मगधादिजनपदान्तरादिलक्च- 
णस्तथा तदवयबोऽपि प्रामादिरिति जनपदान्तरनिचत्ति परायां चोद 
नायां पञ्चालशद प्रयुक्ते समुदायावयवविभागस्याविविश्चितत्वादसौ 
मेदः समुदायावयवलक्षणो विशेषो नावसीयत ईइस्यनाद्रत्य तं; सन्नि. 
हितेऽथे मुख्यतयेव शब्दस्याच्न वृ्तिरित्यथंः, इत्थं, चावयवेन सामा 
नाधिकररयादतुस्यविभक्तित्वमच्र नारित जाव्यन्तरनिचुत्तिविवश्चायां. 
प्रयोगस्याविशेषात् समुद।यावयवयोः ॥ ॥४८३ ॥ 

यदेवं तयोस्तुल्येऽभिधेयत्वे कथमुच्यते समुदायेषु हि 



६८० सटीक बाक्यपदीये। 

चर त्ताश्शन्दा इत्यतभाह- 

प्रसिद्धस्तु विशषण समुदाये व्यवस्थिताः । 
भरदक्चे दशेनं तेषापथभरकरणादिभिः ॥ ४८४ ॥ 

पञ्चालादयः शब्दास्समूहे यथा प्रसिद्धा न तथाऽवयवे सामथ्यं 
प्रकरणादिवशेनावयवच्र तत्वस्य निश्चयादिति समुदायेषु मुख्यत्वमेषां ` 
कथ्यते प्रसिद्धतरत्वादितव्य्थं; ॥ ४८४ ॥ 

पवं ब्राह्मणादिशब्दानामपि समुदाये मुख्या चृत्तिरवयवेऽपी- 
त्याह- 

* [र [8 ५ 

यदुपरच्यञ्जन जातस्सहचारर च कमु | 

तत्तदा खूढसम्बन्ध यतपायेणोपर्षितम् ॥ ४८५ ॥ 

सुदाय भदेश्चो वेत्येव तास्मन्ननाभश्रीते। 
® = अ अहिः 

अथारमन्यविकशेषेण वतेन्ते ब्राह्मणादयः ॥ ४८६ ॥ 
जातेरसिव्यञ्जकमुपनयनादि संस्कारविशेषो पवुंहितमुपदेशसनायंः 

दरथ्यं कमसु यज्ञनयाजनादिकास्ु क्रियासु सहचायव्यभिचारि शौच. 
श्रद्धाविद्धत्ताऽऽदि, तत्र तस्यां जातो रूढसम्बन्धं परसिद्धयोगं सखदुचि. 
तता सत्यवादित्वमवेरानुशय इत्येवमादि बाहल्येनानुमितं तदाध्चित्य 
शब्दः प्रवतंमानः | ससुदायाभिधायीति व्यवस्थाप्यते प्रसिद्धेः, तत्र 
च जात्यन्तरनिव्तिपरायां चोदनायां जातिनिभित्तस्यास्थ शब्दस्य 
समुदायावयवविमागानाश्रयेण प्रवृत्तेरवयवेऽपि चत्तिरविरुदा; अर्थं. 
प्रकरणादिवशात्पुनस्तथा ऽवसाय इत्थं च मुख्यत्वमेव ॥ ४८५-४८६ ॥ 

एवं तहिं समुदायार्थादन्य पवावयवाथंः शब्दाथंमेदाद्ध दोप 
पत्तेरिति कथमभेदेन समुदायेषु वत्ताश्शब्दा अवयवेषु वतंन्त इति 
व्यपदेश इत्यत आह-- 

यश्च तुर्यश्रतिरृष्टः सपरुदाये उ्यवाध्थतः। 
तेनो पचारेतकस्वं पदेशऽ्प्युपकमभ्यते ॥४८०॥ 

तस्यश्रतित्वाद्र पसरामान्यादेकत्वमवसाय समुदाये वाचकत्वेन 
व्यवर्थितोऽवयवेऽपि वतंत इत्युख न हि समुदायात् प्रच्युत्यावयवे 

=-= 

धे 

ध, 5 1 



तृतीपकाण्डे चतुद्शो इत्ति्घुदेशः । ६८१ 

सस्ये शब्दस्य वृत्तिरस्ति सम्बन्धानित्यत्वप्रसं ङ्ादिध्युक्तमव ॥४८७॥ 

दवं सारूप्यात्तदेवेदमिव्युपचारादवयवे समुदाय शब्दस्य ठृचतौ 

पचे पञ्चाला इत्येकं निदर्शनं व्याख्यातम् अपरमपि तैलं मुक्तं चूतं. 
भुकभिष्युक्तं तद्याचष्टे- 

संस्कारादुपधातद्रा हत्ताऽक्तपरिभाणके । 
तादो जातिशब्दोऽत्र सापथ्पोद वीयते ॥ ४८८ ॥ 
नेक्षिता जातिशब्दानां समुद्रायातुषातिता । 
जातिमाचक्षते तहिं व्यक्ताबो जातिषश्रयाः ॥ ४८९ ॥ 

तेलादि शब्दानां जातिनिमित्तत्वे कथं समुदाथव चनतायामत्र 
दरष्ठान्ततोपपत्तिरित्या्चेपे पतिसमाधानमिदम्-तथा हि रोगविशेषप्र्- 
मनाय यदोषधाहितविशेषं घृतं तेखं वा मात्रापरिच्छिन्नं तदिद 
तैखादिशब्दवाच्यं विवस्ितं, तचच्च षोडशद्रात्रि्दित्यादिपलपरिमा- 
णत्वात् परिच्छिन्नपरिमाणपिति समुदायो भवति श्वकाकायच्छि. 

छ्वेन वोपहतं परित्याज्यं धघततेखाद्यत्र नियतपरिमाणपेव विवक्षितं. 

प्रकरणसामथ्याट् अन्यथा जातिनिबन्धनेऽत्र तेखादिशडदे जातस. 
मवायाविशेषात् समुदायेऽवयवे वा चत्तिरिव्येतन्नोपपदयते, श्र्तपरि- 
माणे तु वृत्तौ खदेतत्तंस्छतं घृतं तैं वा तस्य प्रतिदिनमेकदेशाभ्य- 
वहारेऽपि तदेवेदं भुक्तमिति समुदायाध्यारोपेणावयवे वृत्ति 
रपपद्यते ॥ ७८८-४८२ ॥ 

पथं श्वादिसम्पकंद्षितेऽपि तदिदं भ्वघृतं तें वेत्यवयते समु. 
दायाशेपाद् वृत्तिः कथमयमाशयो भाष्यकारस्यावसीयत इति .चेदाह~ 

न जतिगुणश्ञब्देषु मूर्तिभेदे विवक्षितः । | 

ते जातियुणप्तम्बन्धमेदमात्रनिबन्धनाः ॥ २९० ॥ 

ज्ञातिगुणनिमित्ताश्णब्दा मूतिभेदमसवगवद्वञ्यपरिमाणविशोषम- 
लाध्रिव्य तद्वन्मातरे वतन्ते ; उपव्यापचयानपेश्षा हि तेषां विशिष्ठ. 
ज्ञातिशुणयोनावधारणय प्रत्त्तिः, तथा हि जातिगुणसंबन्धं पवा. 
भ्यस्माद्धिद्यत इति भेदो विरोषस्तन्मात्रमूतिमेदानपेश्षं निबन्धनं. 
निमित्तमेषामिति, ये तु परिमाणश्चब्दा द्रोणादयस्तेऽकपरिमाणमथंमः 

= 



६८२ सी वाक्यपदीये 

भिदधति तथा चेकदेशापाये न वतन्ते ततश्च जातिनिनमित्तायां वृत्तौ 

तैकादिशष्दानां समु दायावयवयोरविशेषः स्यादिति संस्कारोपधात. 
विशिष्टेऽथंऽन्र भाष्यकारस्य तेछादिशब्दोऽभमिमत इत्युश्नीयते, प्रदेशा 
न्तरे हि श्युणिकाऽकतपरिमाणशबदरेभ्यो जातिगुणशब्दानां द्रोणः प्रस्थः 
शतमिति मेदसुपागमत् ॥ ४९० ॥ 
इदानीं शुक्लो नीलः कृष्ण इत्युदाहरणान्तरमन्ेव व्याख्यातुमाह - , 

टृष्णादिन्यपदेश्षश्च सवव यवषटत्तिभः । 
स, 8 ‰\ [प 

गुणस्तेऽप्यक्द्रष्थाः पटादानां विन्नेषका; ॥ ४९१ ॥ 

 शुणनिमित्तानां शब्दानां मूतिसेदानपेक्षेदानीमेबोक्ता तथाऽपि | 
खछोके समस्तावयकवव्याप्त्या यो गुणो वतते तत्र तद्वधपदेशस्सिद्धः 
कृष्णः पर इति तथा च समुदायशब्दा एते मुख्यया चर्या कथ्यन्ते 
यत्र त्ववयवः कथिच्छु कोऽपरः कृष्णस्तत्रापि समुदायारोपाच्छुङ्कादि 
शब्दधत्रत्तिः, यस्य हि परश्यावयवोऽपि न शुङ्कस्तन्निवृत्तिपराया. 
चोदनायां समुदायावयवयारमेद विवक्षायामयं प्रयोगः तथाहि सद्यः 
प्रक्षाछितपरशावयवमलिनीकरणे हाभ्यक्ुया वक्तारो भवन्ति कष्ण; ` 

पटः कृत इति ॥ ४९९ ॥ 

तभव प्रकारान्तरमाह 

 पटादयवनबत्तास्तु यदा तत्र परादयः) 

तथा तेलाद्रैवत्तषां जातिशचब्दत्वमुच्यते ॥ ४९२ ॥ 
पकदेश्ाङृष्णे पटे पटः इष्ण शत्यभिधाने दयी गतिः समस्तावय. ` 

वङृष्णस्याध्यारोपादवयवे ङष्णशब्दो यथा प्राण्याख्यातं, यदा तु 
परशडदोऽ्रकदेगे प्रत्रत्तः तदा सन्निहितः कष्णो ऽवयवः कष्णराड्देन 
छृत्स्नाचयवव्यापिङृष्ण गुणनिगित्तेन मुख्यतयाऽभिधीयते परस्तु समु 
दायवचनो ऽ वयवे प्रव॒त्तोऽत्रोदाहरणं तस्थ च तदानीं तैकादयः संस्का. 
रोपघावप्रापितातिशयद्रथ्ये समुदायशब्दात्मतां प्रतिरखभ्य तदन्यभ्याच- 
चिपरेऽभिधानेऽवयवे तद्रूपारोपादासादयन्ति प्रत्यायकत्वं तथेमरेऽपि 
परादयो ऽवयविनि समस्तावयवसमाहारात्मके प्रसिद्धा जातव्यन्तरनिः 
वृत्तिपरायां चोदनायामवयवेऽपि प्रवतन्त इत्यथ, अनयेव च दिशा 
घुतादिशब्दो सुव्यार्थो मुक्त ब्दस्य समुदाथेऽवयवरूपध्यासात् प्रयु- 

| [१ व ४50 ६७१ ! इक 



ठतीयकाण्डे चतुर्दशो इत्तिसपूदेशः । ६८१ 

क्तो मन्तभ्यः, यदि क्रियाशब्दस्यापि भुक्तशब्दस्याक्तपरिमाणे कर्मणि 
प्रसिद्धिरचुगन्तुं पायते तथाहि यदा भुक्तत्वमु पहतस्य संस्कृतस्य वा 
तेकादेः सन्दिग्धं तदा भुक्तत्वभ्याच्रत्तये तैलं मुक्तमिध्युच्यमाने समु. 
दायावयवयोभंद विवक्षा नास्तीति युञ्यते समुदायशड्रेनावयवस्था. 
भिधानं तद्यमन् परमार्थं; यद्ा परः प्राधान्येन विवक्षितः तदा शुङ्ख. 
शब्दोऽवयवे बतंते यदा तु शुद्काऽवयवः प्राधान्येन विवक्षितः तदा 
परशब्दोऽवयवे वतते, एवं तैर युक्तमित्यत्रापि वाच्यं; तथा च 
जद पद्ान्तरनिचृत्तिपरायां चोदनायां पञ्चालशब्दोऽवयवे मुष्यः 
पिप्पली शब्दश्च तदितरञ्यवच्छेदविवक्षायामेकदेशेऽपि मुष्थः ॥ ४६२॥ 

तथा तैलादिशब्दोऽप्यन्यव्यावृत्तिपरेऽभिधान इति निगमयितुमाद- 

निहस्यथा श्चतिर्येषां भेदस्तिष्वनपेक्षितः । 
प्रदेशे सथ्रुदाये वा गुगोऽन्येषां निवतेक; ॥ ४९३ ॥ 

अन्यनिचत्तिपरेऽभिधाने समुदायावयवमेदमनाद्रव्य प्रदेशे बा 
समुदाये बा वतमानः शब्दो गुणाद्यमिधायो छृष्णारिरन्यव्यवच्छेदं 
करोत्येवेति मुख्यषेयं शब्दप्रवृत्तिः ॥ ४९३ ॥ 

तदेवं निदशंनान्युपपाद्य दार्ान्तिकभाष्यमेवमयं समुदाये ब्राह्म 
णशब्दः प्रवतत ऽवयवेऽपि वतत इत्येतद्वधाख्यातुमाह- 

बराह्मणाध्ययने तत्र वतैते ब्राह्मगश्चुतिः । 
सादृश्यं तज दृष्टं हि क्षत्रियाध्ययनादिमिः ॥ ९४ ॥ 

के चित्तावदाहुः-्राह्यणवदधीते क्षत्रिय इत्युपमेये ऽध्ययनस्यं 
्ुतेस्तद्धेतुकमेवान्र साभ्यमुपलक्षितं तथा च ब्राह्मणशाब्दोऽध्यय- 
नमा्रेऽवयवे बतंते तपः श्युतमध्ययनमित्यादौ दि लमुदाये मुख्ये 
ब्राह्मणशब्द, प्रसिद्ध इति तदेकदेशेऽध्ययनमातरे खमुपचरितः ततश्चा. 
ध्ययनक्रियावाचिनस्तृतीयासमथांदरतिरिव्येकीयं मतम् ॥ ४९७ ॥ 

एतद ु पपन्नमित्याद- 

ब्राह्मणाध्ययने इत्तियेदि स्याद्राह्मणश्चुतेः । 
वक्तव्य केन धमण तुल्यत्वं क्रिययेोरिति ॥ ४९५ ॥ 



६८४ सटाके बाक्यपदीये 

अध्यनमात्रवाचिष्वे ब्राह्मणशब्दस्य ; अध्ययनयोरेवोपमानोपमेय- 
भावो ऽवगभ्येत नाध्यापकयोस्तन्निमित्तः, अध्ययनयोश्योपम्यनिनिन्तं 
धर्मस्सोष्ठवादि वाच्यं श्यात् , तथा च तदधिक्ररणमावापन्नमध्यय. 
निदं तदिति ब्यपदेश्यत्वं क्रियात्वं जह्यादिति न क्रियावाचिनस्तु- 
तीथासमर्थता समिता स्यादित्यभिप्रायः ॥ ४९५ ॥ 

तस्मादिदमन्र युक्तमिति स्वमतेन सिद्धान्तमुपन्यस्यति- 

 अध्येतरि यद। टत्तिरुच्यते व्राह्यणश्चुतेः । 
।  निषित्तत्वं तदोपैति क्रियिबाध्यतरि स्थिता ॥ ४९६ ॥ 

शडक्रियावाचिनस्तृतीयाऽन्तस्यासंभवात् क्रियाविशिषद्रश्यवच- 

नो गृह्यते तत्र ्राह्मणशब्दस्य समुदायवाचकत्वेऽप्यध्यनप्रधाने द्रव्ये 
गुणकमभुदायावयवे चृत्तिः कल्प्यते तथा चाध्ययनक्रियान्यापारग्रधा 

नादु ब्राह्मणशब्दात्ततीयाऽन्तादु ब्राह्मणेन तुल्य मधीते क्षत्रिय इति श्रा 

ह्यणवदिति वतिप्रव्यये कते शब्दोपात्ताध्ययनहेत॒को ब्राह्मणक्षत्निययो 

खपमानोपमेयभावोऽवगम्यत इती सिद्धिः ॥ ४६६ ॥ 

एकोयमते तु दोषान्तरमाह- 

विहशब्देन संबन्धे शोयपात्रामिधाेना । 
र कक © ^ ^ 

चैत्रात् षष्ठी प्रसज्येत योगे ज्ायादोभेयंथा ॥ ४९७ ॥ 
यः किल ब्राह्मणशब्दस्याध्ययनमात्राभिधायितामाह तस्य शोयं 

मात्रामिधायिना सिहशब्देन चे्रस्याभि संवन्ध चे्रस्थ सिह इति ब्य. 
तिरेकनिवन्धना विभक्तिः प्रसज्येत यथा चेतरस्य शौयमिति, अल्मस्प- 
छे तु तद्वति लिदशब्दस्य चृत्तेरपमानोपमेययोस्वत्वालङ्गे सामा. 
नाधिकररयमु पपयते ॥ ४९७ ॥ | 

उवाङस्मान्तरमप्येकोयमतस्याह- 

ब्राह्मणायेव दातव्यं वेशयायत्यवमादिषु। 
सम्परदानादियोगश्च क्रियामात्रे न कल्पते ॥ ४९८ ॥ 

अध्यनक्रियामान्रे ब्राह्मणकाष्दो वतिविययेऽभिधीयमानो ब्राह्मणव. ` 
ह श्याय दातञ्य्ं ब्राह्म णवदवेश्यादध्येतव्यं ब्राह्म णवद्धेश्ये वतितन्यमिति | 
सश्प्रदानापादानाधिकरणादिसखंबन्धो न स्यात् क्रियामात्रस्य तदनु ^ 



तृती षकाण्डे चतुदेशो इत्तिसषुदेशः । ६८५ 

पपत्तेः न हि ब्राह्मणाध्यनादध्येतुं शक्ष्यते, भस्मत्पक्षे तु तद्रतोऽ- 
भिधाने सवंमेतद्यञ्यते ॥ ४९८ ॥ 
किञ्च भाष्यविरोधोऽप्येकोयमत हत्याह- 

भ 

क्रियामात्राभिधायित्वादग्ययषु बतेनं च । 
पाठः कदा चिकतेन्यस्तुख्यौ पक्षावभौ यतः॥ ४९९ ॥ 

प्रत्थयाथविशेषणपक्षेऽत्रंव भाष्यकारः प्राह-अपि चावब्ययेषु वतेः 
पाटो न कतेव्यो भवति क्रियायामयं भवदटिंङ्गसं ख्याभ्यां न योक्ष्यत 
श्ति, यदि च प्ररत्यथेविशेषणपक्षेऽप्युपमानशब्दानां क्रियापाच्र 
वचनत्वं तदा क्रियायां तुस्यादि क्रियेव प्रत्ययार्थो न्याय्य इत्य 
सक्वभू तत्वात्तस्याः सिद्धऽलि ङ्सं ख्यत्वे स्वरादिष्वसस्ववचनेघु म 
ध्येऽव्ययसंज्ञाऽथं वतेः पाठोऽत्रापि प्रङृत्यथंविशेषणपक्षे न कार्यः 
स्यादिति प्रव्यघाथ विशोषणपक्षमुत्कषयितुं कथमेवं तन्नेव पाठो न 
कतंभ्यः स्यादिति भाष्यकारः प्राह क्रियामात्रवचनध्वे हि ब्राह्य 
णादिशब्दानां द्वावपि श्रकृत्यथंप्रत्ययाथं विशेषणपक्षौ समानावुभ 
यत्रापि क्रियायाः प्रव्ययाथत्वाह्, यदा त्वस्मत्पक्ष क्रियावान्त्राह्मण 
शब्दवाच्यः तदोपमेयोऽपि तेन तुद्यः क्रियावानेव न्याय्य इतित 
स्य॒ सस्वभूतत्वाल्लिङ्संख्याप्राप्ता अग्ययेषु वते; पाठटोऽस्मिन्नेव 
पक्षे कतंभ्यः स्यादिति युक्तं प्रत्ययाथंविशेषणपक्षे तदा षे 
नोत्कषं आख्यातुम् ॥ ४९९ ॥ 

तदैवप्रेकीयमतं सावद्यमुद्धाग्य हवमतं निरवद्यतया निगमयितुमाह- 

जहाति जातिं द्रष्य वा तस्पान्नावयवे स्थितः| 

क्रियायास्तु श्रातयस्मत्तद्रत्पथऽवातिष्ठते ॥ ५०० ॥ 

यत पवं क्रियामात्राभिधाने दोषस्तस्मादेकरेशेऽपि बत॑मानो. 

ब्राह्यणद्ाब्दो जाति द्रन्यं वान परित्यजति जातिरत्रोपमानत्वेनोपात्ता 
दश्च्या, तथा साङ्यपरिहाराथ गुण तसुद् येऽपि वतमानश्शब्दो जा 
विनिभमित्तत्वं न त्यजति तथाऽवयवेऽपि वतमानो दरव्यं बवाच्यंन 
जाति यस्माच्च सत्रे क्रियायाः प्रकृत्यथों पाधित्वेन श्रवणं तस्मास्द्रति 

` क्रियावति द्रव्ये ब्राह्मणादिशब्दोऽत्र वतमानो गद्यते अन्ये तु खह. 
चारिणो धमास्त्यज्यन्त ईत्यवयवबत्तिताऽप्युपपद्यते ॥ ५०० ॥ 



६८६ पर्टके बाक्षयपदायि 

यदि तहि क्रियावानमिधेयस्तदा क्रियायास्तृतीयासमर्थत्वं कथरः 
तित्यत आह- 

ति; । अक्रियाणां निहर्यथां थतश्चात्र क्रिवाश्रतिः 
क्रियोपलप्षिते तस्माकरेया्ब्द्ः प्रतीयते ॥ ५०१ ॥ 

मुख्यस्य क्रियामात्रासिधायिनस्तृतीयाऽन्तस्यासम्भवाद्क्रिाणा" 
दर च्यगुणतद्रत्ता निचरत्तितात्पयंण क्रियाशब्दोऽत्र कथ्यमानः क्रियाव- 
न्तसुपलक्षयति मुख्यार्थसम्भवे लक्षणाया गङ्ाऽऽदिषु द त्वात् ॥५०१॥ 
कथमेतद् यावता होतव्यादयः क्रियामात्रवचनास्सन्तीति तदाह-- 

` होतव्पार्देषु यस्माच्च क्रियाऽन्या ब्राह्मणादिषत् । 
(२ [+ न ^ _ © [9 

अपेक्षणाया श्ुद्धेऽथं तस्माद् इचिनं कस्य चित् ॥ ५०२ ॥ 
ब्राह्मणवदिव्युक्तं यथाऽध्ययनस्ुपमाननिनित्तत्वेऽपेश्षणीयं सा- 

धारणो धमः तथा ब्राह्यणहोतव्येन त्यं क्षत्रियस्य होतव्पमित्य. 
त्राप्यन्या क्रिया साधारणधममभूताऽपेश्षणीया स्याद् अन्यथा सम- 
स्वयाजुपपतचिः तथा च स्वव चनेत्राद्यणादिशब्दे स्तुल्या होतनव्यादयः 
तत्रापि धर्मान्तिराधारभावमनचुमवन्ति क्रिया स्वरूपादपेति सच्वभा- 
वापत्तेरिति केवलक्रियावचनामावान्मुख्थाथांसभ्भते क्रियाशब्देन 
तद्वदु पलश्चणं न्याय्यमेव ॥ ५०२॥ | 

तत्रेतत्श्याद् यय॒पमेये रि याश्र॒तेः सैवोपमानेऽष्धाश्रीयते साधा 
रणो धर्मस्तदा किमवयववृत्तिपरिकट्पनाप्रयासेन; अस्तु समुदाय 
एव वाच्यः तथाऽपि तत्स्था क्रियापेवोपकारिणीमपेक्षिष्यामह इत्या. 

शङ्क्वाद-- 

सर्व वाऽप्यकदेश्षो वा यस्मन्नाश्रीयत क चित् । 
विज्ञप्ति तं सवेमाहुरमेदे उयस्थितम् ॥ ५०३ ॥ 

समुदाथवचनोऽवयववचनश्च यश्शब्दस्तं सव शब्दं विशेषन्नात् 
विशिष्राधवाचकमाचक्चते यतो मरे विशेषे सवस्य शब्दस्थावश्थानं. 
तथाहि यदाऽवयवे प्रयोगस्तदा सवं समुदायरूषं नापेक्ष्यत इतिं 
तन्नितररया विशेष पव शब्दार्थः यदातु समुदाये प्रयोगस्तदेक- 
देका नापेक्ष्यत इति तन्नित्रस्या विशेषवचन एव शब्दः, यथा हि प्रदेशः 

ब 

६, 

१ 
च 
॥ 
४1 

नि 9१4 



ठ्तीयक्ाण्डे चतुदश इत्तिसमुदेश्ः । ६८७ 

श्रदेशान्तरमवच्छिन्दन् विशेष इत्युच्यते तथा समुदायोऽप्यवयवं नि- 
घतेयन्विरोष दइव्युभयवृत्तिरपि शब्दो विशेषविषयः, ततश्च स 
मस्तधर्माच्छुरितस्याथस्थ निरूपणात्तथेव शब्देनाभिधानेऽस्येव गु 
णसमुदायविषयश्वे शाब्दानां समर्थिते ब्राह्मणशब्देन यदा समुदाया. 
भिधानं तदा ऽवयवस्य।वच्छेद्ानिवारणात् कश ` प्रतीयतेयेन समुदाय 
वचनस्वेऽपि तन्निमित्त उपमानोपमेयभावोऽवगम्यते समुदायाभि. 
धाने हि तस्येव प्राधान्यं विकल्पसमुच्चयव्युदासेनोक्तं संमूच्छित 
रूपो हि समुदायोऽभि धीयते न श्व्रावयवा मेद् वन्तः कथ्यन्ते विक 
स्पेन समुच्चयेन वा मेदविवक्षायां हि विकल्पो बा स्यात् समुच्चयो. 
वा, अभेदप्राक्तास्तु समुदिता यद्ाऽभिधीयन्ते तदा न>विकल्पो न स. 
मुञ्चयः ; अत एव वृक्षशब्देन मूखादीनां भेदेनानमिधानाद्रहुवचनं न 
भवति तस्मात्छमुदायाभिधानेन(भिधौयमानोऽवयव इति तेन निष्ट. 
षरूपेणानभिधीयमानेन न कश्चिदुपकार इति समुदायाद् गेद्धरतो ऽव. 
वयव; समाविषव्यापारद्रव्यलक्षणोऽत्र ब्राह्यणश्नब्दस्याथां वाच्यः 
केवलाया क्रियाया वाच्यत्वे दोषाभिधानाक्कियोन्मुखं द्रग्यमभिधेय- 
मिति क्रियामुखेन तुद्यतोपपत्तिस्तस्य ॥ ५०३ ॥ 

यद्यवयवे समुदाये च शब्दस्य चत्तो विश्चेषवचनत्वं किमिदानीं 
सामान्यवचनत्वं स्यादित्यत आद- 

सम्रुचयो विकखो वा प्रकारास्सवं एव वा । 
विक्षेषा इति बण्येन्ते सापान्यं वा बिकदिपतम् ॥ ५०४ ॥ 

यदि समुच्चितास्सवं मेदाश्शब्देनाभि धीयन्ते अथ विकदिपता- 
स्सवंथा विशेषवचनत्वमेव शब्दानां तथा द्यनेकोऽ्थोँऽभिन्नरूपः 
समकश्चतयाऽभिधीयमानस्समुचि तोऽभिहितो भवति जातिशगुणक्रि 
याऽऽदिरूपस्तन्न चकदेशमात्रस्य विकद्पस्य च निच्रृत्तिरिति विशेष. 
पएथायम् एवं पययेणाभि धीयमानास्त एवाथां विकदल्पिता भवन्ति 
तन्नापि च समुच्चयस्य ग्युदासाद्विरोषरूपतयेव यद्यपि समुदायो 
विकल्पखमुखचयवाच्य इत्युक्तं तथाऽप्यनेकाथताप्रकारपरिसंख्या 
प्रसङ्गनान्नर विकट्पसमुचचयाबुपात्त! समुच्चयाद् भेेनोपाद।नाच्च 
प्रकार इति द्रव्यं प्रति गुणभूता धर्मां निदिष्टाः, तथा च सामान्यावेश- 
प्राप्ता गुण्रघानमावेनान्र धमां विवक्षिता इति वृतीयोऽयं पक्षः सम. 



६८८ सरीके वाक्यपदीये 

प्राधान्यं पर्यायो गुणप्रधानभावश्चेति पतावानन्न प्रकारसरसंभवी 
क्रमेणोपन्यस्तः त पते सवं एवाभिधीयमानाः प्रकारा; प्रतिनियतमे. 
दापोहदेतुत्वाद्विशेषा पवावगन्तभ्याः स्लामान्यमप्यविकदिपतं प्राधा. 
न्येनाभिधीयमानं विशेष एव प्रतिनियतविशेषा पावतंनात् तथाहि 
सामान्यरूपोपर'गेण युगपदेव बहवो विशेषाः कथ्यमानाः प्रतिनियत. 
मपावतंयन्स्येव विशेषं स्वंषामभिन्नसामान्यायुवेधेन क्रियायोगाद् 
अत पव भाष्यं सामान्यमपि यथा विरोषस्तद्रदिति ॥ ५०४ ॥ 

पवं विशेषव चनत्वे शब्दानां व्याप्तिरूपदशिता तथा च समुदाय. 
वचनत्वेऽपि तत्सिद्धिः, श्दं तु वक्तत्यसुपमाने क्रिथागुणयोरेबोप 
कारात् तद्विषयं शब्दानां समुदावचनत्वं कोद्रशमित्याह- 

नहि ब्राह्मण इत्यत्र मेदः कञ्चिदपाश्चितः। 
अपादढतो वा तेनायं सषुदये व्यवस्थितः ॥ ९०५ ॥ 

नियतस्य सेदस्य प्रतिपादने तदपरस्य निवारणात् समुदायव. 
चनत्वं न स्यादु नचात्र कथ्चिदङ्खो$तोऽपरश्च निवारितो विशेष इति. 
युक्तं सभुदायवचनत्वं प्रकरणादिनिरपेश्चो हि ब्राह्मणशब्दः खमूहमे 
वाचषे ॥ ५०५ ॥ 

इत्थं च समुदायवचनस्वे क्रियागुणयोः शब्दाथंत्वादुपमादेतुलव- 

भिस्युपमाविषये समुदायवचनस्यास्त्ुपयोगः तथा ह्यवयवच्चत्तिस्वं - 
तत्न स्यादितव्याह- 

क्रिया तवाश्रीयते यस्मिन स भेदोऽध्यवसीयते। 
तथाऽन्यथा स्वया चेत्यप्रयोगे न विधते ॥ ५०६ ॥ 

यस्मिन्नु पमाने क्रियाऽऽश्रीयते साधारणधर्मत्वेनापेक्ष्यते तत्र स 
क्रियाऽऽख्यो धर्मः खमुदायच्रत्तस्य शब्दस्य वाच्यो निश्चीयते ब्राह्मणेन 
तुद्यमधीत इत्यत्र हयध्ययनस्य साधारणस्य धम॑स्याश्रयणमिति 
शब्दान्तरसन्निधानात्तञ>व वाक्ये ब्राह्मणश्रुति ऽखमथ्यंते यतः शब्दान्त 
रस्याप्रयोगे सति यतोऽभिमतः भ्रकारोऽन्यरतवों वा न संभवति 

अनपेक्षिवशब्दान्तरगप्रयोगादिः -शब्दो क्षटिति स्वां प्रलिद्धं समु. 

दायरूपमेवाह यतस्तस्मादुपमाविषये यत्नात् समुदायशब्दस्यावयवे 
वृत्तिरित्यथः॥ ५०६ ॥ 

ज यो 

॥ 

न 1 रे ४ ङ 



तृतीयकाण्डे चतुदशो इत्तिसथुदेशः । ६८९ 

तमेव यस्नमाद- 

उपमाने क्रियारत्तिषुपपेये क्रियाश्चुतिः। | 
भरत्याययन्ती मेदस्य करोतीव पद्ायेताम् ॥ ५०७ ॥ 

ब्राह्मणवदधीते क्षत्रिय इत्युपमेये क्षत्निये क्रिया ध्रूयमाणोपमा- 
नेऽपि ब्राह्मणशब्द क्रिया ऽथत्वं सूचयति समानधममाच्रप्रयुक्तो द्यप 
मानोपमेयभाव इत्युभयत्र क्रियासाधारणत्वं ततश्च मेदस्य प्रदेशस्या- 
श्रोपमानपदेनामिधानं निश्चीयते, उपमेयगता क्रियाश्रुतिरूपमानगतां- 
क्रियां नाभिदधाति किन्तु ततोऽवसीयते क्रियावचनत्वमुपमानशब्द् 
स्येतीवशब्द्ः, न च शुद्धायाः क्रियाया वचनं संभवतीति ॥ ५०७ ॥ 

क्रिययोरप्यु पमानोपमेयभावेऽभिसंहिते व्यपाराविष्टद्रभ्यवचना. 
देव तृतीयासमथाद्तिरिव्याह- 

व्याप्रिणैव सादृश्ये व्यापारस्य विवक्षिते । 
क्रियावद्रचनाच्छ्द्लस्ययः प्रतिपाद्यते ॥ ५०८ ॥ 

ब्राह्मणाध्ययनेन तुट्यं क्ष्नियाध्ययनमित्यपि क्रिययोस्साभ्येऽध्य- 
यनवदिति सोष्ठवादिधर्मान्तराधारभावं प्रतिपद्यमाना क्रिया प्रातिष 
दिका्थों द्रव्यायमाणवेत्यत्रापि पूचवक्रियाध्रुतेरुपलक्षणत्वात् क्रिया 
5 ऽबिष्ठद्रव्यवचनादेव तृतीयासमर्थाह्तिरिति समानं पूवण ॥ ५०८ ॥ 

यदि द्रव्यवचनादपि समाधितक्रियाप्रधानास्प्रस्ययो ऽभ्युपगम्यते 
तदा क्रियाया असस्वभूतत्वादलिङ्सङख्यत्वे सिद्धे स्वरादिषु वते 
क्रिमथंः पाटश्चोयत ईत्याशङ्क्याह-- 

क छे, = क्षि 

क्रियावता हि सादृश्ये वक्तमिषटे क्रियावता । 
अध्येता ब्राह्मण इव प्रत्ययो न निवतेते ॥ ५०९ ॥ 

क्रियाबतोद्रंग्ययोरप्यु पमानोपमेययोरपतच्तक्रियाद्वारकं सादटूश्य. 
माच्रिव्य ब्राह्मण इवायं स्त्रियो ऽध्येता ब्राह्यणेन तुद्योऽध्येता ब्राह्मण 
वदिति स्यादनिष्प्रत्ययो वतिः तथा च सत्ववचनत्वाद्भ्ययेषु वतेः 
पाटः कतव्य इत्युक्तं द्रध्यप्राधान्ये हि सच्वं वत्यन्तस्येति लिङ्सङ्ख्या- 
योगः स्याद् अतः स्वरादि पाटेनाप्यञ्ययत्वमांरभ्यते ॥ ५०९ ॥ 

ननु च क्रियावतोरपि क्रियाद्वारक पवोपमानोपमेयभावस्तन्न 

८७ 



६९९ सरीके वाक्यपदीये । 

चेष्यत पव वतिरिति कथमनिष्स्वेन प्रर्ययो न निवतंत शइस्युक्त- 
मित्याह- 

अधीते तुरय इर्ये पुंरिलङ्गन विकेषणम् । 
क्रियावति क्रियायां तु तुरयश्चब्दो नपुसकम् ॥ ५१० ॥ 

क्रियावतोस्साद्रर्ये वतिर्विधोयमानः सच्वरूपत्वात्तयेस्तुटय- 
र्ः तरिलिङ्ग एच प्रयुज्यते ब्राह्मणेन तुटयेाऽधीते त्तत्रिय इति तथा च 

क्रियानिपिच्वं तुर्यत्वं नियमेन प्रतीयेत; ्रन्येन केन चिद्धमेण त्॒येऽ 
धीत इत्यप्यवगमात् क्रिंयातुद्यत्वस्यासम्प्रत्ययाद्ज प्रत्यये नेष्यते 
क्रियानिमित्ते तु साद्रश्ये प्रत्यय इति तत्र तुरमशब्द्ः क्रियायां निष. 
तन्नसश्वभूतत्वात्तस्याः शब्दसंस्कारार्थं छिङ्गसवेनामनपुंसकमेवाश्चयते 
तथा च क्रियानिमित्तं तुटयत्वं बराह्मणेन तुट्यमधीत इति नियोगतः ` 
प्रतीयत इति तन्रेवेष्थते वतिः, श्र च पके सतवभूतस्यापि क्रियावि- 
तेषणस्य विशेष्यधरमाँनुचत्तेटिज्ञविशेषायेागाद्भ्ययेघु पाठो न कार्यो. 
वतेरिति ॥ ५९० ॥ 

` इद्ानीमनेव धरङृव्यर्थविशेषणपत्ते यदि तहि तृतीयासम्थं विशे- 
ष्यते प्रत्ययार्थो विशेषिता भवति तत्र का दोषः तृतीयासमर्थात्किया- ` 
वाचिना गुणतदयत्वेऽपि प्रत्ययः प्राप्नाति वुतरेण सह तुल्यः स्थलः 
पुञेण सह तुल्यः पिङ्गल इति ये भाष्ये गुणतस्येऽपि प्रव्ययः प्रसज्ञितः 
स कथमुपपद्यते यावता न पुत्रशब्दः क्रियावाचीत्याशशङ्क्थ भाष्यं स- ` 
मथेयितुमापातयति- 

भ्रकरत्यर्थे विदिष्टोऽपि प्रत्ययाथाविक्ेषणात् । 
पत्रेण तुरयः कपिङ इति त्तिः प्रज्थते ॥ ५११ ॥ 

पकटवाक्कियाशब्दस्य प्ररृव्यथविशेषणापक्चये प्रत्ययार्थस्य त॒स्य. 
त्वस्याविशेरितत्गद् गुणेनापि कपिलत्वेन तस्ये पुत्रशब्दास्तृतीयास 
मर्थादतिरस्यादिति चादययभाष्यं विच्रतम् ॥ ५११ ॥ 

 पुत्रशब्द्स्य क्ियावाचित्वं समथयित॒माह- 

याः पुत्रे रूढसम्बन्धाः क्रिया रोके विवक्षिताः । 
^~ © * ष 

तान्नच्करयावतः पुत्राद् युणतुल्य बातिभवत् ॥ ५९२९॥ 
= 



तृतीयके चतुदश वृत्तिसमुदेशः। ६९१ 

 पितुनिदेशे ये वतंतेऽधोते सन्तानमचुवतेते च स पुत्रस्सद्ाच।- 
राचुपालनात्कथ्यते यस्तु न नियोगकारो नाध्येता न सद्ाचारस्तम- 
पुञे।ऽयमिति ्यवहरन्तीति निदेशस्थानादिकियाः पुत्रशब्दाथं निङल- 
ढयेगाः पुत्रशाब्देाऽन्तभांवयति यथा ब्राह्म णादयेाऽध्ययनादिकान्धर्मां- 
निति तद्धद्यमपि समुदायवचन इत्यत्रपात्तक्ियामिः कियावतः पुत्राः 
द्वयववचनात् तृतीयाखमथांद् गुणेनापि तुर्ये विवक्षिते वति. 
भवेत् ॥ ५१२॥ 

तन्रेत्स्यात् “"पुन्नाम्ना नरकाद्यस्मात्त्रायते पुत्र इत्यतः+ इति 
पु्रशब्दप्रञृत्तिनिभित्तं पवनादिकियामवधोयं क्षा निदेशस्थानादिषु 
बाह्यासु पुत्राथक्ह चारिणीषु कियास्वाद्र इत्यत आद-- 

अन्त भूतं निमित्तं च रूदिश्ब्देषु यद्यपि । 
क्रियास्तु सहचारिण्यो इढास्सन्ति पद् थंवत् ॥ ५१३ ॥ 

इद रूढिषु नावयवाथाँजुगम इति प्रवृत्तिनिमित्तभूतामन्तरङ्गामपि 
कियामनादरत्य पद्वाच्यद्रभ्यतुटयाः साहचयंणाव्यमिचारात् प्रती- 
यमानाः प्रसिद्धा निदंशस्थानादयः क्रियास्समाश्नोयन्ते प्रश्ततिनिनि. 
त्भूता हि किया ब्युत्पत्तिनिबन्धनत्वेन परमाश्चरोयते नाथंकियाु 
तस्या व्यापारः निरूपयेगानां त॒ प्रसिद्िवशाच्छन्दार्थत्वमेवेति ता. 
भिरेव तद्वत्ताऽऽश्रीयते ॥ ५१३ ॥ 

तदेवमेकेन विशेषणेनाभयविशेषणायेगात् दियाग्रहशेन भङ्ृत्यर्थं 
विशेषिते कियावदु पलन्तणार्भत्वात् कियाश्चतेव्राह्मणादिशब्देभ्यः भिया- 
वटूब चनेभ्यः प्रत्यये समधितेऽपि प्रव्ययाथंस्याविश्चेषितत्वादु गुण 
वस्थेऽपि प्रत्ययप्रसङ्ग इत्यस्तु तदि प्रत्ययाभंविशेणं यत्तत्तर्यं- 
किया चेत्सा भवतीति पत्तान्तरमुपन्यस्तं भाष्ये व्याख्यांतुमाई- 

क्रमं तु यदि बाधिता प्रत्ययाथविशेषणम् । 
प्रधानानुग्रहास्साम्याद्धिभक्तेश्चावतिषएते ॥ ५१४ ॥ 

स्थाननिमित्तः कम उक्तः प्राथम्यात् ठेनेत्येतत्कियाशब्देन विके. 
ष्यत इति तस्य त्वत्र बाधः समानविभक्तित्वाध््रधानत्वाच प्रघ्ययाथस्य 

तस्थमिस्थस्य ज्येति विशेषणं न्याय्यमित्येव कटप्यते तथाहि प्रघा- 
। नस्य प्रत्ययार्थस्य चिशेषणयेगे करप्यमाने गुणस्य प्रङृत्यंस्य तदनु. 



९६९१ पटीके वाक्यपदीये । 

प्रपत्तिः सामानाधिकरएयेन च सम्बन्धसम्भवेऽध्यादारेण तेनेव्य- 
स्य कियेति सम्बन्धा न न्थाय्यः, विभक्तिसाम्षं हि शब्द्वदशब्दस्तु 

कमः ॥ ५१४॥ 

पवं प्रत्यर्थं विशेषणपत्तं बाधित्वा यदि भरत्ययार्थविश्चेषणपत्तः 
करभ्यते तद्ाऽत्रापि परवेदोषसाम्यमिव्याह- 

प्रदतेर वि शिष्टस्वाक्कियातुरये भ्रस्यते । 

पुत्रादौ गुणश्न्देभ्यः पूर्वोक्तस्य विपयेये ॥ ५१५ ॥ 
पकेन विश्चेषणेन दयोरयोगाक्कियाश्रहणेन प्रकृतिरविशेषिताऽच्र 

स्यात् ततश्च गुखवचनेभ्यः स्थूलादिभ्यः पृवोंक्तनिदेशस्थानारिकया 

क्रियया तुल्ये पुत्रे वाच्ये वतिभेवेत् , तथाहि प्रकृत्यथं विशेषणे यदु- 
द्ाहृतं तदेवात्र विपययेोदाहरेग्यं स्थूलेन तुस्यः पुत्र इति, वदुक्त- 
भाष्ये-एवमपि तृतीयासमथम विशेषितं भवति तन्न को दोषः-तृतीया, 

समर्थादक्रियावाचिनः क्रियातुस्येऽपि प्रत्ययः प्राप्नोतीति, केचि. 
स्पुनर्र साक्चाद्धष्येऽयुदाहतत्वात् स्थूलेन तरथो यातोव्येवमुदा- 
हरन्ति तथादि~श्राख्यातादुपमेयस्य क्रियाविशिष्टस्य प्रतीतिरितीदमेष 

युक्तमिति मन्वते ॥ ५१५ ॥ 
तच्च नः; यतः- 

क 

स्थुकेन तुर्या यातीति बहिरङ्गा क्रियाश्रुतिः। 
अनिमित्त वतेस्तुटयं यातीरेयत्रेष्यते वतिः ॥ ५१६ ॥ 

तस्यो यातीति पुंटिलिङ्गेन खामानाधिकरणयान्नियेागतः क्रिया 
तस्यस्वं नावगभ्यते यतः केन चिद्न्येन धमेण स्थूलेन तस्यो देवदत्तः 
ख यातीप्येवमपि प्रतोतेः, तथा च देवदत्ते निरूढेन धान्तरेण तुल्य. 
तया निज्ञाते तस्य पश्चात्सन्निपतन्ती क्रियाश्चुतिवतेः भरत्ययस्योत्पत्तौ 
निमित्तं देत॒नं भवति, शाब्दो हि क्रिया भवेद् पमानापमेयसम्बभ्ये 
निबन्धनम् , न चेह स्थूलेन तुद्य इति पदद्यसम्बन्धकाले तत्प्ररय - 
येत्पत्तिनिमित्ते का चित्लन्निहिता क्रिया; स्थुलशन्द्स्य गुणवचन- 

श्वात् तस्यशब्दस्य च पुंज्िङ्गत्वात् क्रियाविषयत्वाभावाड्, चृक्ते तु 
खम्बन्धे प्रत्ययोध्पत्तिनिपित्ते पद्ान्तरात्पश्चास्परतीयमाना क्रिया बहि 
रङ्गा नापमासम्बन्धे निमित्तम्, एवं च स्थूलेन तस्यः पुत्र इव्यस्मा- 



तृतीयक ण्डे चतुदशो इत्तिसपुदेशः । ६९३ 

द्स्या विशेषः, यर। तु स्थूलेन तुर्यं यातीति नपुंसकलिङ्गेन तुस्यश 
ब्देन सामानाधिकरण्यं यातोध्यस्य तदा क्रियाप्राधान्ये नियोगतः 
प्रतीयते; श्रसत्वभूतव्वात्करियायास्तद्विशेषणस्य नपुंसक्त्वोपपन्तेः तथा 
चा्ेष्यते वतिः स्थूलवद्याति मन्द्।यमानपद् विन्यासश्चलितेद्रक 
लश इति, अत्र हह प्रङ्तिप्रत्ययाथांमिधायिपद द्वय समन्वयकाल एव 
शब्द वाच्या क्रिया सम्भवत्थुपमानेापमेयभावनिभिनत्तं ब्राह्मणवद् धीत. 
इतिवदिति न बहिरङ्गास्प्रतीतिः ॥ ५१६ ॥ 

तदेवं पक्षद्वयेऽपि समीकृतस्य दोषस्य भाष्ये संमाधिरभिदहितः, 
नेष दोषः यत्तुल्यं क्रिया चेश्ला भवतीव्युच्यते तुख्या च संमितं तुल्यं 
यदि च तृतीयासमशमपि क्रियाग्र्ययार्थोऽपि क्रिया ततस्तुर्यं- 
भवतीति तदेतत्तात्पयता विच्रणाति- 

दयं विजेष्यते तेन यदेक विशेषणम् । 
= = 9 © = म 

तुरशषब्दो हि तं धमु मयस्थपपेक्षते ॥ ५१७ ॥ 

यच्करियाग्रहणमेकञर श्चतं सद्विशेषणं तेन क्रियाग्रहयेन इयं प्रति 
प्रश्ययाथलन्तणं विशेष्यतेऽवच्छिद्यते कथमेकेन भयविशेषणम् , पवं हि 
प्रतत्तिभेदस्तस्य भवेदित्यत आद-तुस्यशब्दो हीत्थादि साद्रश्यस्यो 
भयाधिष्ठानत्वाह् यस्मात्त॒र्यशब्दस्तं क्रियाऽऽख्यं धममुभयगतमङ्गो 
करोति तस्मादु भयविशेषणं सामथ्यांदवति्ठते श्त्येकनिष्ठत्वेऽपीति५१७ 

एवं हि तुदयशब्दाथ उपपद्यत इत्याह - 
क ¢ ५ = 

एकर्पमाना षमश्वदुपपानोपपेययोः । 
तुरुया संमितं तुदयमिति तत्रोपपद्यते ॥ ५१८ ॥ 

भाष्येऽभिहितं वल्या च संमितं तुस्यमिति यद्यपि सदहशेऽथं तु 
द्थशब्दो रूढस्तथाऽपि श्य त्पत्ति निवन्धनं क्रियाऽचुविधीयत श्ध्याशयः; 
तथा च यथा तुल्या किञ्चित्परिच्छिद्यते तथा समनेन धमेण परिच्छे 
द् इति संमितत्वं समानत्वमस्ति, पव चकत्रापि श्चतोऽपर्त्र सामर्थ्या 
द्न्बयो समाना धर्मोऽवगम्यत इति तात्पयंण तुल्या संमितत्वमुक्तं 
तस्मास्प्ररत्यस विशेषणेऽपि प्रत्ययाय क्रिया; न द्यन्यस्तुस्यः क्रियया. 
ऽस्ति अन्यदतः क्रियायाः ॥ ५१८ ॥ 



६९४ सर्टीके वाक्यपदीये । 

एवं प्रत्ययाथेविशेषणेऽपि तुटयशब्द् सा पर्यात् प्रकत्य्थक्रिया ऽ§- 
त्ेप-दत्युभयपत्तभावी देषे। नास्ति स चात्र समनाध्मो न यः 
कश्चिद् श्रपि तु यश्चोद्नायां सन्निहित इत्याह-- 

सूत्रे श्रुतश्च द्वष्ठोऽसावमेदेन प्रतीयते । 
न च सापान्यशञब्दत्वादश्रते गम्यते क्रिया ॥ ५१९ ॥ 

शसो क्रियाऽऽख्या धर्मैः सुते क्रिया चेदिति श्रुतः शब्देनेकगामि- 
ष्वेऽपि चादिते वस्यतासरामथ्यादुभयगतेऽवधायेते, पवं च पुत्रेण 
वस्यः स्थलः स्थूलेन तस्यः पुत्र दत्यत्र प्रत्ययो न भवति, यत्रहि 
श्रयते क्रिया तत्राभयगतत्वेनापेक्ष्यतां न त्वन्नाश्रयमसे क्रियाशब्देनच 
पुत्रशब्द पएव क्रियाव चनेाऽस्य सामान्यशञइत्वात् सकय निष्क्यि 
चाविशेषेण दहि पुत्रशब्दः प्रत्यायकत्वेन वतेते ततश्चाज् नियेागतः 
क्रिययेव साद्रश्यमिति नास्व्यवगमः, धमान्तरेणापि साम्यसभवे 
समुदायशब्दस्य क्रियावत्यवयवे प्रवत्तरप्रमाणक्त्वाह् यल्लसलमधि 
यम्या हि प्रदेशे बृत्ति; शब्दस्येव्युक्तम् ॥ ५१९ ॥ 

नञु च निदेश्ञस्थायिताऽऽद्यो निरूढ संबन्धाः पुत्रां क्रियाः प्रति. 
पादिता इति तासामसम्प्रत्ययः कस्मात्पुत्रशब्दादिश्यत आह- | 

 अश्चुताश्च प्रतायन्ते नदक्षस्थायताऽऽदयः। 

ये धपा नियतास्तषा पूत्रादषु न विद्यत ॥ ५२० ॥ 

धतेः प्रतीतिहेतुत्वादश्चताः कथं प्रतीयन्त इत्युक्तं नियता इति, तद्य 
मर्थः श्चत्यभावाद्यमेव धमं इति प्रतीतिनांस्ति सामान्येन तु प्रतीता- 
वस्ति निभित्तं नयत्यं नाम, तथा हि निरूढयोगत्वाश्रलिद्धेः पदाथ- 
कदेशानां मवति क्रियाणामन्तरेणापि स्ववाचकप्रयोगं पुत्रशब्दास्ला 
मान्येन प्रतीतिः, पवमपि च तेषां बहूनां च धर्माणां निरूढत्वाज्नियत- ` 

स्य बाचकस्वाभावाचियोगतः क्रियाया पवोपमाहेवुत्वस्यासंप्रवयया- ` 
सेषां सामान्यधर्मांणां संबन्धित्वेन पुत्रादिषु वाच्येषु तद्धितवृ्तिर्ना- 
स्ति पुत्रवदयं माणवको द्रष्य इत्यादि, पएवं स्थानिवद्देश इध्यत्रापि 
स्थानिवद्धतैत इत्यथः, इत्थं च स्थलेन तस्यं याति स्थलवद्यातीति ` 
्तिखुक्ता, अनपेक्तिते तु क्रियापदे नास्स्यवगतिः ॥ ५२० ॥ 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो इत्तिमुदेशः । ६९५ 

पतमेवाथं निगमयति- 

अनाभितक्रियस्तस्पान्न तुरयोऽस्तिं क्रियावता । 
क्रियाया; श्रवणे साऽपि क्रियावत्ता प्रतीपते ॥ ५२१॥ 

अक्षति क्रियापद्प्रयोगे यस्मान्ञियमेन क्रिया साधारणी न प्रतीयते 
तस्मात्पुत्रादिषु नियोगतः क्रियानिमित्त स्योपमानो पमेयभावस्याप्रती. 
तेव्ेत्तिनां स्ति; श्रतोऽनपेत्तिता साधारणक्रिया नापरेण क्रियावता सद्रशी 
विद्यते, ब्राह्मणवद् धीते त्तत्रिय इत्यादो तु मूलोदाहरणे सात्तादुपमेय 
गतत्वेन क्रियायाः श्रवसे क्रियासंबन्धनिमिच्त्वेनोपमानेऽपि गम्यत. 
इति योरपि पत्तयोदोषप्रतिविधानसाम्यम् एवमपि प्रत्ययार्थविशेष 
णएपक्त एव सिद्धान्तितः; तथाहि भाष्यं किपुनर न्न ज्यायः प्रध्ययाश्विशे- 
षणमेव ज्यायः कुत एतट् पएवं हिं छृत्वाऽऽचायण सूत्रं पठितं वतिना. 
सामानाधिकरण्यं छतम् श्रपि चाञ्ययेषु वतेः पाठो न कर्तव्यो भवति 
क्रियायामयं भवन् लिङ्गसङख्याभ्यां न योक्त्यत इति ॥ ५२९ ॥ 

पतद्वधाचष्टे- 

दयोः प्रतिविधानास्च ज्यायस्त्वमभिर्घीयते 
नित्याषरखाभिधायितवाल्मत्ययाथेविश्चेषणे ॥ ५९२ ॥ 

उभयोरपि पक्षयेद षिप्रतिविधानात् प्रशस्यते प्रत्यया विशेवण- 
पत्ते उयायस्त्वमभिधोयते यल्वान्तरानपेत्तया ह्यत्र पत्ते लाघवमिति 
प्रशस्यतरत्वमाख्यायते तथाहि क्रियाया असच्च भूताया नित्यं नियेा- 
गता वतेः भ्रव्यायकत्वादलिङ्सङ्ख्यतयाऽव्ययस्वे सिद्धे स्वरादिषु 
पाठो न कतेग्योा भवति ॥ ५२२॥ 

नु चात्रापि पत्ते क्रिवावतङसश्वभूतस्य वतिवाच्यतेति कतेभ्य- 
पवं हि स्वरादिषु वतेः पाठ हव्याशङ्क्याह- 

अप्च भूतो व्यापारः केवछः प्रत्यये यतः । 
विद्यते रक्षणाथत नास्ति तेन क्रियाश्चतेः॥ ५२३ ॥ 
त्यये विषयभूते वाच्यत्वेन यस्मादसश्वभूता व्यापारः; क्रियाल- 

तणः केवले द्वभ्यरहितेाऽस्ति तेन क्रियाश्चुते; क्रियाशब्दस्य क्रियाव- 
दुपलन्तणत्वं नास्ति, श्रत्र पत्ते यथा ्र्ृत्यथंविशषणपन्ते शुद्धायाः क्रि. 



६९६ सर्टाके बाक्यपदीये। 

यायास्तृतीयासमर्थाया अशम्भवाद्पवमुकतं संभवति दि धोते सख्ये. 
ऽथं खत्तणाया श्रचुपपत्तिः तथाऽत्र क्रियामाजाभिधायिश्वास्परत्ययस्या- 
व्ययत्वे पपत्तो तन्न पाठा न कत्य: ॥ ५२३ ॥ 

तच्रेतत्स्याह् यथा प्रृत्यथविशेषणपक्ते णुद्धायाः किंयाया असम. 
वात् तद्वद पमानं तथाऽरापि पन्ते प्रत्ययवाच्यायाः क्रियाया; क्रिययेव 
तुस्यत्वात् तस्याश्णुद्धाया श्रभावे क्रियावद्ववचनादेव प्रत्यय इति कः 
पत्तयोाविशेष दैत्यत श्राह- 

क्रियावतस्तु ग्रहण त्दृत्यथंविक्षषणे । | 
क्रियापत्रेण तुरयत्वे सिद्धा सरवाभिधायिता ॥ ५२४ ॥ 

भ्रकृत्यथ विशेषणपत्ते क्रियावतः; प्रकृत्यशत्वेना पादानात् तस्यता- 
सामथ्यांद्यद् क्रिययेवेापमेयेति पत्तस्तदाऽसच्वभूता्थत्वादत्यन्तस्या- 
उथयत्वं सिद्धम् ॥ ५२४ ॥ 

यदा तु क्रियावान् प्रत्ययाथें इति पत्तः तद्ाऽऽह- 

यदा क्रियानिपित्त तु साह्यं स्याक्करियावतो । 
क्रियावतोऽमिधेयत्वात् तद। द्रव्याभिधाविता ॥ ५२५॥ 

तुल्यमिति नपुंसकेन विशेषणात् सात्तात् क्रियैव सद्रशी समधि. 
गम्यते साच तरिंया क्रियान्तरं यदा सोष्ठवादिना समानेन धम्णोाषप 
मिमीते तदा प्रत्यया विशेषणपत्तः; यदा तु कियावादुपमीयते तदा 
दवेतं न्यापारायुविद्धस्य वा प्राधान्यं तस्य उयापारोापलक्षितस्यवा? 
पूवेन्न पक्ेऽसत्वभूतत्वाद्भ्ययत्वं सिद्धम् श्राख्यातवाच्ये द्यपमेय. 
इत्याख्यातस्याखक्वभूताथंप्राधान्यारययत्वं; क्रिये पलस्तितस्य दध्यस्थ 
तु प्राधान्ये प्रङृतिचाच्येऽपि क्रियावान्प्रत्ययार्थाऽपि क्रियावान् तुद्य- 
तावशादिति वतेः सक्वभूताथेवाचित्वात् पाठेनाभ्ययत्वपुकतम् ॥५२५॥ 
इत्याद- 

अव्ययेषु वतेः पाठः कार्यस्तत्र स्वरादिवत् । 
ब्राह्मणेन सपोऽध्येतेत्यत्र बत् परस्ययो भवेत् ॥ ५२६ ॥ 

स्वशदीनामसत्ववचनश्वं स्वारोहावस्व्यांत इति सर {संवन्धा. 
व्यभिचारिणः कमादिभावस्य द््टसादु श्रत दव चादिष्वसस्ववचने- 

== कि किक 



तृतीयकाण्डे चतुदंशो इत्ति पपुदेशः । ६९७ 

ष्वेषां पाठा न ऊतः पुथकपाठेनाभ्ययसंन! कार्या, पाटसरामथ्याद्धि सस्व. 
वचनत्वेऽप्यध्ययसंज्ञा प्रवत्तेते, पूरवंत्र तु पत्तेऽन्वथंत्वाद्ञ्ययत्वं सिष्य 
ति, भाष्यकारमते न व्येतीत्यब्ययभिव्येव लन्तणं प्रपच्चार्थस्तु पाठ, 
सुज्नकारमतेऽप्यपटितानां केषां चित् संग्रहाथंमन्वथंसंन्ञेव खत्तण- 
प्रपञ्चःथेः पाठ इत्येव न्याय्यं, वार्तिंककारमते त्वलिङ्गासङ्ख्यमञ्व- 
यभिव्येतदेवाब्ययलत्तणमिति सुनित्रयदशंनेऽपि पभ्रत्ययाथ विशेषणपत्ते 
पाठमन्तरेण सिद्धाऽव्ययसंज्ञा वत्यन्तस्येत्यस्य पत्तस्योात्कषेः, उत्तर“ 
सृज्ेणापि वतेविहितस्यासत्वभूतार्थामिध्रायित्वमिव शब्दस्येव तदहं. 
मिश्यनेनापि क्रियायां वति्विधोयत इति न तदूर्थोऽपि पाठः, भ्र 
छत्यथविशेषणपत्ते चाग्ययेषु पाठचेादनाप्रनाडिकया भाष्यका- 
रेण ब्राह्मणेन तस्थाऽध्येतेश्यध्येतरि समाने प्रत्ययेाऽनिष्ट भापादिते 

भवतीति ख इह विवृतः, कियामाज्रवाचित्वे हासच्वङूपतेति- 
सामर्थ्यात् तद्धद्वाचित्वेऽसच्वङूपतायां तज्ेव तद्वति प्रव्ययेऽनिष्ट- 
स्फुडमुक्तो वतिः ॥ ५२६ ॥ 

इदानीमत्र पत्ते वतिना साभानाधिकररयं विवरीतुमाद-- 

सामानाधिकररयं च वत्यर्थेनापदिऽयते । 
त॒र्यमित्यन्यथाकर्प्यो वाक्यक्षेषोऽश्रुतो भवेत् ॥ ५२७ ॥ 

वतिशब्देन भाष्ये वत्यथेस्तुटयशब्द उक्तः; तथाहि िधीयमान. 
त्वाद्रतेरसिद्धावस्थस्य विशेषणीयत्वं नास्ति प्रसिद्धस्य हि भेदाय 
विशेषणेापादानमथवद्धवति खाधुत्वप्रतिपत्तये, विशेषणपेक्ता्यां च न 
युगपद्वतेस्खामथ्यं विधते न चास्य क्रियारूपता चास्ति येनाक्रिया- 
निचृत्त्यथं क्रियेत्येतद्विशेषणसुपादीयेत तस्माद्व्युपलक्तितेन वत्यर्थ 
वाचिना तुस्यशब्देना्र क्रियाशब्दस्य सामानाधिकरण्यं भाष्ये विव 
त्तित्तम् , तुस्याथे हि क्रिया चास्त्यक्रिया चेति युक्तं विशेषणं य॑त्त- 
तदयं क्रिया चेत्सा भवतीति च श्रोतमेव सामानाधिकरण्य, प्रकृत्य 
थविशेदणपत्ते तु तेनेत्यस्य क्रियेत्यसरामानाधिकरर्याद्यत्तत्ततीया- 
समथ क्रिया चेत्सा भवतीति वाक्यशेषाध्याहारेण समन्वयः कर्प. 
यितव्यः स्यात् , सम्भवति तु श्रोते समन्वयेऽध्याहारेण तदुपपत्तिगं 
रोयसी ॥ ५२७ ॥ 
श्रष्येतरि च प्रत्ययोऽनिष्टोऽत्र पत्ते न प्रप्नातीव्याह-* 

८८ 



६९८ सदीके वाक्यपदीये । 

क्रियावतो साहपे प्रत्ययायेविरोषणे । 
अध्यत्रा सटशोऽध्येतेत्यत्र नास्ति वतेरविंषिः ॥ ५२८ ॥ 

सामानाधिक्रररयेन क्रियाया पव तस्यतया विशेषणात् तदाविष्ट - 
पव कतेयपि प्रत्यये ऽ पत्ते न प्रधानभूते दरभ्ये, एवं च कृत्वाऽऽख्याते 
नात्र क्रियाप्रधानेन निदृशा ब्राह्मणेन तुस्यमधीत इति, पृेज्न पत्ते क्रि 
यावता प्रश्वयथं न तथाविधस्येव प्रत्ययाथंस्य साम्यमुपमाहेतुस्वेन 
क्रियाया गुणत्वादिद्रभ्य्राघान्येऽनिष्टः प्रत्ययः प्रजे इ, न्यु तचत श्षुजरेण 
तत्र तस्येवेत्यनेन पुत्रेण तुल्यः स्थूल दत्यादो प्रत्यय इष्यते ब्येन हि 
खम्बन्धिनेापजनितप्रातिपदिकाथंब्यतिरेकात् षञ्ठ्यन्तात् सत्तम्यन्ताद्ा 
त्न प्रत्यय ष्यते तेन पुत्रवर्स्थूर इत्यादो नैवेश्पत्तभ्यं प्रत्ययेन, यदा 
ठ पुश्रवरेस्थूज्ञे वतत त्युच्यते तदा क्रियाकृता भवत्युपमनेापमे. 
यभावा न गुणङृत इति भवति पष्ययः, सवेथा क्रियाऽनाश्र यणे तद्. 
भावः, तदेवं श्रोतस्य सामानाधिकररयस्यापपचेरुऽ्ययेषु पाठा भ्रसङ्गाश्च 

 प्रत्ययाथेविशेषणपत्तः प्रशस्यतरस्वेन लिद्धान्तितः । ॥ ५२८ ॥ 

इदानीं त्र तस्येवेत्ययं वतिरिव। विषयो विचायते तज्रेदं भाष्यं 
किमर्थमिदमुच्यते तेन तुट्यं क्रिया चेद्रतिरिष्येव सिद्धमिति तत्रेव. 
तुस्यशज्दयोस्सखमानाथत्वेऽपि पृवंण तृथीयाऽन्ताद्धिधिरनेन त॒ सप्तम्थ- 
न्तात् षष्ठथन्ताच्चेति सखम्थंविभक्तिमेरत्कथं पूवण लिद्धिरिति पृवंप- 
क्षभाष्येऽभिप्रायं व्याचष्े-- 

तुरथार्थैरिति या तस्यास्तृतीयाया न भिद्यते । 
[®> षि शि 

अथा भदेऽप सवाभिरतरामकभाक्तमेः ॥ ५२९ ॥ 

तस्यारथरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्यामिति यां तद्याथयोगि ` 
तृतीया विधीयते तस्यायोऽ्थः ख कलाभिविभक्तिभिरिवयोगे विधीय- 
मानाभिः कश्णभूताभियाऽथाऽभिघोयते वतो न भिद्यते, भेदेऽपीति खा 
मर्थ्यादन्यश्वे विभक्तीनां यद्वाऽभिधाव्यापारामेदैऽपि वस्तमेदः इन्तो 
ह्यत्र विभक्तेरवगमात् तदथभेदशूतस्य।वच्डेदस्यासंभवः सद्रशाथंस. 
स्प्रव्ययस्य समरानत्वात्केवर विग्रहवाक्य प्रात्रमत्र भिद्यते तस्माद्वस्व- 
भेद्।प्पूवरेव खिद्धिरुक्ता ॥५२६ ॥ । 



तृवीयकाण्डे चतुदश इत्तिसयदेशः। ६९९ 

तमेवा्थंमेदमुदाहरति- 

भोभ्यते ब्राह्मण इव तुर्यं सुक्कं द्विजातिना । 
पश्यति ब्राह्मणमिव तुर्यं विप्रेण परयति ॥ ५३० ॥ 
ब्राह्मणेनेव विज्ञातं तुस्ये इ्ञातं द्विजातिना । 
दीयतां ब्राह्मणायेव तुर्यं विप्रेण दीयताम् ॥ ५३१ ॥ 
ब्राह्मणादि वेइयासवमर्धीष्वपयनं बहू । 
 इत्वेवमा दिभिभदस्वृतीयाय। न कश्चन ॥ ५३२॥ 
तुस्यार्थैयगे तृतीया शेषविभक्तिः इवा्थंयोगे क्रियासाघने विभक्तः ` 

यः शेषसंबन्धश्च क्रियाकारकसंबन्धपुवंक इति तृतीययाऽत्र समस्तस्य 
क्रियाकारकरू बन्धस्य टेतुभूतस्यात्तेपादस्त्वथस्य मेदो नास्ति, श्रा- 
दिश्रहणात् 

विप्रेण तुल्यं वैश्यास्वमधीष्वाध्ययनं बहु । 
ब्राह्मणस्येव वैश्यस्य धनमेतदुपस्थितम् । 

विप्रेण तस्यं वैश्यस्य धनमेत दु पस्थितम् । 
गुणा विप्र इवात्रेते क्षत्रिये बहवः स्थिताः । 
विप्रेण तुल्यं तिष्ठन्ति क्षत्रिये बहवो गुणाः ॥ 

इत्युदाहायम् ॥ ५३०-५३२ ॥ 
अन्न चोदयनि- 

तुस्यं मथुरयाऽधीये पात्रा तुस्यं स्मरामि ताम् । 
पथुरायाश्च मातुश्च कथ सादश्यकस्पना ॥ ५३३ ॥ 

मथुरायामिव पारलिपुतेऽधायेऽहं मातुरिव देवदत्तायाः स्मरा- 

सत्यत्र तत्र तस्येवेतीष्यते वतिः, मथुरावदधीये मात॒ृवत्स्मशमीति, 
परचैशेव तु लिद्धावेदं वाक्यं स्याठ् मथुरया तुल्यमधीये मात्रा तुल्यं 
स्मरामीति तथा चाध्ययनस्य मथुरया सादरश्यं स्मरणस्य च मात्रा 
तञ्न मातुः स्मरमाणाया श्रधिकरणस्य च मथुराया न काः चिन्ताद्रशी 
क्रिया रच्यते याऽध्ययनस्मरणयोस्तुल्या स्यादिति तस्यां मातृमथुश- 

शब्दयो चिः कल्प्यते यदि परमभ्ययनस्याध्ययनाभ्तरं स्मरणस्य च 



७०० षटीके वाक्यपदीये । 

स्मरणान्तरमाश्रयभेदेन भिन्नं सद्रशं स्यात् तत्न कतंसमवेतमिति कां 
धिकरणयोमांतरमधुर्योरत्रासंभव एव ॥ ५३३ ॥ 

तस्मास्कथमन्र पूवण प्रश्यय इत्यत आदह्- 

मथुरावषयः पाठः; स्मरणं मातृकमेकम् । 
पथुरापातज्ञन्दाभ्पापमेदेनाभिधीयते ॥ ५३४ ॥ 

मधुरया तुद्यमधीय इ्युमेयेऽध्ययनक्रिया श्रुयमाणोषमानेऽपि 
तामवगमयति समानधमेप्रयुक्तत्वादो पम्यस्य तथाऽध्ययनं मथुरा 
ऽधिकरणमिघ्याधाराघेययोर मेद विवन्ञायामयं प्रयोगः, पवं मातुवि- 
षयं स्मरणं दिषयविषयिणोर्भेदाभिसन्धानेन् मातुशब्देन कथ्यत इति ` 
माच्रा तुस्यं स्मरामोति प्रयोगः, मथुरोऽधिकरणेनाध्ययनेन तुस्यं पार - 
लिपुतरेऽ्ययनं मातृविषयेण स्मरणेन तुट्यं देवदत्तायाः स्मरणमित्यथः, 
यद्यपि माताऽच्न शेषस्तथाऽपि वास्तवं कमेत्वमभिग्रत्य स्मरणं मातृक- 
मेकमिव्युक्तं कमंश्रमावितो ह्यत्र शेषः तथा चाधोगश्दयेरां कर्मणीति 
कमंणश्शोषत्वविवत्तायामियं षष्ठी प्रतिपदोक्ता समासनिवुत्यथंमिति 
निणींतचरम् ॥ ५२४ ॥ 

यथा च पूवं समुदायशब्दानामवयवे चृत्तिखपपादिता तथाऽज्ा- 
प्यस्तीति निदशेनपृवमाद- 

न (९ "६, 
उष्।वयवतुरयेषु गुखेषूषशुतियंथा । 

वर्तते शरृहतुरये च प्रासादे पथुराश्चतिः ॥ ९३५ ॥ 
उरो मुखमस्येव्येवमुष्रपुखशब्दो व्युत्पाद्यते तत्र चोपमानपूवेस्यो- 

तरपदस्य रोपः प्रत्याख्यातो भाष्ये सामानाधिकरण्यान्यथाऽचुपपश्या 
दयुध्रशब्दोऽत्रोष्रावयवे सुखे वतेते न च प्रारयन्तरमुखं धाएयन्तरस्व 
संभवतीति सामश्यांदिवाथेगभींकारेणाज् संबन्धः, इत्थं चात्र यथा 

खमुदए्यशब्दोऽवयवे वतते तथा मथुराशब्दः सञुदायवचनोऽप्यत्रेक- 
देशे गृहे बर्त॑त इति मथुरातुटयाः पाटलिपुत्रे गृहा इव्यप्वयमर्थो मथु. 
रागृहैस्तुल्याः पाटलिपुत्रयृहा इति चशब्दोऽत्र तथाशब्द्ाथ, यद्धा निद 
शं नत्वान्तर्मांवनेन द ष्ान्तदा्रंन्तिकयेोस्छमुच्येन निदेश्लोपपत्तिः, दव. 
मनेन मथुराया इव पाटलिपुच्रस्य गृ! ईइतीवाथविषया वतिस्सङ्ग , 

न न = ~ 



तृतीयक।ण्े चतुदशो इत्तिसथुदेशः । ७०१ 

ह्यते यद्वाऽोपचारात्कियायः द्रभ्यवचनस्य चृत्तिमां भूत् क्रियाद्वारकं 
तु इव्ययेोरोव साम्यमिति ॥ ५६५ ॥ 
निदशेनद्वारेण व्युत्पादयितुमाद- 

यथाऽध्ययनयोस्प्ाम्यमध्येत्रोरपदिश्यते । 
[त न, 0 + 

तथा क्रियागतेषरमेरच्पन्ते साधनाश्रयाः ॥ ५३६ ॥ 
ब्राह्मणवद धीते ्तत्िय हइत्यध्ययनक्रिययोः साम्यं तुल्यत्वमध्येन्नोः 

तत्छ्ाधनयोः कर्नरराख्यायते तथा ह्यध्ययनद्वारेणाधोयानयोरूपमानोप 
मेयभावोऽबस्थाष्यते, एवं मथुरावदधीते मातृवत्स्मरतीत्यध्ययनस्मर 
णाख्यक्रियाऽशऽश्रयेः घम; साद्रश्यलत्तणेः कारकशक्त्याधासा मथुशऽऽ 
दयः कश्यन्ते ; श्रभ्ययनस्मर्णद्वारेण हि तत्कमांधिकरणयोरूपमानोषप 
मेयभावबलत्तणस्संवन्धो ऽवतिष्ठते, न हि कतार पव क्रियाद्वारेण सं. 
बन्धमञुभवन्ति ; साघनमात्रेण क्रियाया श्रविनाभावात् ॥ ५३६ ॥ 

तदेवं मथुरया तुस्यमधीते मात्रा तुर्यं स्मरतीत्यादावपि पवश 
विधिः, तथा च बतिनेवान्तभावात् क्रियायास्तद्वचनस्य प्रयोगान 
भवति, इह त॒ सामान्येन खादर ष्यमा विधानमित्यसित बिशेष इत्याश 
ङ्यषह- 1 3 

इवार्थे यत्र वचनं पूरवेसू विधिः । 
क्रियाश्चब्दश्रुतो भेदो न काश्चिद्वियते तयोः ॥ ५३७ ॥ 

सति क्रियापद्श्रयोगे तेन तस्यं क्रिया चेदतिरित्यनेन पृवंखुेण 
तश्र तस्येवेत्यस्य योगस्य विशेषो व्याप्त इति नेदमारज्धव्यं, न च पूरवे 
ण विधो क्रियापदप्रयोगोा नास्ति ॥ ५३७ ॥ 
यतः- ` 

यद्यप्युपाधिरन्यत्र नियता न प्रयुज्यते । 
रपाभेदारवनिज्ञाता क्रियाऽत्र श्रुयते पुनः ॥५३८॥ 

हरतेद्रंतिनाथयेोः पशो साऽस्य देवतेत्यादावयं पश्वादिरूपाधिर. 
घच्छेदके विशिष्ट इति दइतिहरिरित्यादो प्रयोगे स्वशब्देन नापादीयते 
प्रत्ययेनेव गसितत्वादू, नियते ह्यथ विधीयमानः प्रत्यया नार्थान्तरे 
सन्दिह्यते, इह पुनः सामान्येन क्रियेपाधिरिति वत्यन्ताज्नियागतः ज्नि- 



७०२ सर्शके वाक्यपदीये । 

याविशेषस्यानवगमाद्धिशिष्टक्रियावचनस्य प्रयोगेऽवश्यंभावी `वि. , 
पदं ह्यविशिष्टरूपं क्रियामातरप्रस्यायने समर्थं स्याद् न तु नियतक्रिधा- 
वेदने तस्य शक्तिः ॥ ५३८ ॥ 

पतदेव निदशनेन साधयति- 

यथा ब्युत्परयः पुच्छ गिडन्ते सुदुरादयः । 
त्यपि प्ररेथयायेत्वे मेदा मावादुदाहताः ॥ ५३९ ॥ 

पुच्छा दुद खनभ्यसखनपयंसनेषु णि विधिषक्तः तरा पुच्छौ यन्ते 
पुच्छयतावविशेषादखनादीनां सामान्येनानवगमे विशेषाभिभ्यक्तये प्र- 
त्ययेनवान्तभां विते भ्युद् सनादाबुदादेरुपसगे स्य प्रयेगेऽङ्गीकृतः विपु 
चयते उत्पुच्छयते पारपुच्छयत इति तथा भ्शादिष्वभिमनस् इत्या. 
दावुपसर्गांणां प्रकृत्य विशेषणपक्तेऽडादिषुदा ऽय् खिद्धान्तिता भवत्यर्थ 
लत्तणप्रव्ययाथविशेषणपन्ते प्रत्ययेनेवेापगरहीतार्थत्वेऽपि रूपाभेद्ात्प्रत्य 
यान्त्य विशेषाभिन्यक्ताव सामर्थ्यात् भयेगे।ऽङ्गीकृताऽभिमनायते सु 
मनायते दुमनायत इति 

एवं क्रियामात्रे वतेविधानात्तदृन्तेन क्रियाविशेषानमिव्यक्तौ तद्. 
भिव्यक्त्यथेः क्रियापदश्रयेगो न्याय्यः, तथा च क्रियाशब्दश्चुतो 
भेदाभावास्पूव रेव सिद्धमिति स्थितम् ॥ ५३९ ॥ 

एतदेव निगमयति-- 
छ, (हि कि 

एवं च सति पूर्वेण सिद्धोऽत्रापि वतेर्विंधिः। 

नियमे वाऽभमिधाने वा मिते न क्रियाश्चतिः॥ ५२० ॥ 

इह यद् पृवेखुत्रेस वतिस्तदाऽपि तेन क्रियासामान्यस्यामिधाना- 
द्विशेषाभिभ्यक्तये क्रियापदधरताग इति नियमे भवति विश्तेषान्तर्य 
वच्छेदाट्, अनेन तु योगेन ये वतिः साद्रश्यमा्रमुपादत्त इत्यनाख्या 
तत्वाद्वत्यन्तेन क्रियायाः क्रियाशब्देन प्रव्यायनमपूवेमवतिष्ठते, इत्थं. 
चेतावानत्र सेदः क्रिथाशब्द प्रयोगस्तु खवंथा न भिद्यते न विशिष्यत 
इत्यनर्थकः पुनवेतेरनेन विधिरुद्ये विशेषाभावादित्यभिध्रायः पूर्ेपक्त 
भाष्ये व्याख्यातः ॥ ५४८ ॥ 

अननन्तरमक्ियार्थोऽयमारम्म इति यागन्योजनमुक्तं भ्याचष्टे-- .. 



तृतीयकाण्डे चतुदंशो दत्त षयुदेशः । ७५३ 

§बे द्र्यारे्ेष पः प्रस्ययः पुनरुच्यते । 
क्रियाणामेव सादृश्ये पूतेमूतरे विधीयते ॥ ५४१ ॥ 

तेन तुस्यमिश्यनेन †क्रयया तुर्यत्वस्य विशेषणा क्ियानिप्रित्ते सा. 
भ्ये वतिरूक्तः, तथा च गवा तुस्ये गव्रय इत्यत्राङ्रियासराद्रश्ये बतिनं 
भवति, अनेन ह्विवाथं वतिद्रेऽथगुणनिमित्तेऽपि खाद्रश्ये भूय विधीय. 
त इत्यस्ति विशेषः ॥ ५४१ ॥ 

तथा ह्यत्रदाहरणम्- 

परथुरायामेव ग्रहा ब्रह्यणस्पेव पाण्डुराः | 
इत्यत्र द्रव्यगुणयोः पूर्वेण न वतिभेवेत् ॥ ५४२ ॥ 

 मथुराथामिव पारदिपुतरे गृहा निचितनवरतना इत्यत्र गृहद्रेन्ययोा- 
स्त॒ट्यस्वं ब्राह्मणस्येव त्तत्रियस्य शुक्ला दन्ता इति शोक्टयगुणनिमित्तं 
साट्र श्यम् अन्न पृवेसूञण बतिनं भवति तस्य त्रियानिभित्तसादरश्ये 
निभिच्तत्वादिति पुनरिहाच्यते ॥ ५७२ ॥ 

पतदाक्षिपति- 

आरम्भ्याक्रिषाऽयत्वे नार्थो योगेन विधते । 
कते क्रियाया ग्रहणासूर्रेयागेन सिध्यति ॥ ५९४३ ॥ 

तच्च तस्येत्यस्य योगस्य द्ऽयगुणतुदयत्वाथं कर्णेऽङ्गोक्रियमाखे 
पूर्व॑ क्रियाप्रहणभशृत्वा नारज्धञयसिदम् , तथा हि क्रियाच्रहण॒स्य द्. 
व्यगुणनिमिच्ते साद्रष्ये मा भूदिति प्रयोजनं तन्नापि चनेन विधा. 
वनथंकं तद्धधावस्यामावादिति तेन तुस्यमिव्येवास्तु सवेविषये सादर. 
श्ये वतेविधानमित्यर्थः ॥ ५४३ ॥ 

नलु न मथुराया तुल्या गृहाः ; नापि देवदत्तेन तुस्या दन्ता श्रपि 

ल॒ मथुराऽधिकरणेगरहेरितरे तुल्य। देवद त्तंबन्धिभिश्च दन्तेरितरे दन्ता- 
इति पूेंणालिद्धो षष्ठो सघ्तमीसमथांद्वतिविधानं युक्तमेवेतव्याशङ्क्याह- 

मथुराऽवयवे इत्तिव्यांख्याता पथुराश्रुतेः \ 
ब्राह्मणावयवान्दन्तान्वक्ष्यति ब्राह्मणश्चुतिः ॥ ५४४ ॥ 

नेदमपुबं चेधयते प्रागेवास्यार्थस्य निणातत्वात् तथा हि-उष्रश-दे(- 



७० सटीके बाक्यपदीये। 

यथाऽवयवे मुखे वतेते तथा. मथुराऽवयवे गहे बतिष्यत इति मथुरा 
त॒स्या इत्यादिविन्रहापपत्तिः निथतावयवपरिभ्रहश्चात्न दन्तादीनाघु 
पमेयत्वेन प्रयोगादवधायंते ॥ ५४४ ॥ 

इदानीं पृ॑त्र क्रियाग्रहणस्य व्यवच्छेयपुपदशंयन्निवाथंविषयस्य 
वतेरारम्भसमथनार्थमाद-- 

न का चिदिवयाग तु बाह्यात् संबन्धिनो विना। 
पष्ठी विधीयते तत्र पूर्वेण प्रत्ययो मवेत् ॥ ५४५ ॥ 

यदि पूर्वंन क्रियाग्रहणं न क्रियते तदा गोरिव गवय इत्यत्रापि व 
तिस्स्याह् दइवशब्दयेगे हि व्यतिरोकविभक्तिः षष्ठौ न का चिदुपदिष्यते 
श्मनपेदय बाह्यं संवन्धिनमिवार्थमाने, इवार्थो हि सामानाधिकरण्येनेव 
समन्वेति न तु व्यतिरेकं जनयति तथा च तदयोगे प्रथमेव मवति ॥५४५॥ 

नयु पूवे तृतीयासमर्थांद्तिरिव्यत्न प्रथमासम्थात्कथं भ्रसङ्ग भा. 
पद्यत इत्यत आद 

आधिक्य तुल्यश्षञ्देन प्तबन्ध उपजायते । 
पष्टठीतृर्तीये त्र स्तस्तुरयशब्दो हि वाचकः ॥ ५४६ ॥ 

तस्यश्चब्दः स्वतन्स्याथंस्य वाचक इति तेनं सचवभूताथांभिधा 
यिना खमन्वयं प्रतियेभिने व्यतिरेकस्समुद्धवति तथा च तुद्याथ- 
रिति विक्रर्पेन भ्यतिरोकविभक्ती षष्ठीतृतीये मवतः ॥ ५४६ ॥ 

 तुदयशब्दसमानाथेस्तु यदेव शब्दः प्रयुज्यते तद्ा~ 

इवशब्दश्रयोगे तु बाह्मात्सबन्धिनो विना। ) 
नाधिक्यमुपपानेऽस्ि द्योतकस्सम्भयुञ्यते ॥ ५४७ ॥ 

परपदाथनिष्ठत्वेन प्रयोागात्तद्रतं | विश्चेषं प्रकाशयन् स्वतन्ेण(थ- 
नायोगाह् व्यतिरेकमिवशब्दे दयातके नापादयति ततश्च यदा तुद्य 
शब्दसमानाथेनेवशब्देन साद्रश्यमुपदिश्यते तदा ऽतिरेकविभ 
क्त्यभावाद क्ति क्रियाप्रहणे पृवेण वतिभवेदिव्यवश्यकतेव्यमेतन्नि 
बत्य" क्रियाग्रहणं तथा चाक्रिया्थोऽयमारम्भा युज्यत हत्यर्थः; न ` 
चनेनेवाथं प्रथमासमरयांदु गोरिव गवय इव्यत्र प्रसज्यते तच्र तस्येवे. 
ति समभचिभक्तिनियमादिति न ङ्ञ्जिरनिष्टम् ॥ ५४७ ॥ 
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नयु पूर्वत्र तुटयशब्देनेव सांद्रश्यमुपदशं यितञयं ततीयानिमित्त्य 

तिरेकहेतुनाऽनपेचय वाह्यसंबन्धिनं प्रकृत्य स्येवाथन समन्वयाभावा- 

दिवशब्देन साद्रश्ये पदर्शनायेोगादिति कृते गोरिव गवय इत्य 
 प्रष्यबप्रसङ्ग हत्याशङ्क्य इबतुरयनिमित्तये्यातिरेकयेभं रप्रदश ` 
नेनासति क्रियाग्रहणे पूर्वयेगेन तुट्यनिमित्ते उ्यतिरेके विधोखमने. 
वतिस्तुस्यशब्देनापि साद्रश्यापदशंने ऽतिध्रसजेदेवेव्याह- 

इवे यो व्यतिरेकोऽत्र स भरासादादिहतकः । 
तुर्ये तद्विषयपेक्षपाधिकपष्ुपजायते ॥ ५४८ ॥ 

मथुरायामिव पाटलिपुत्रे प्राकारः, देवदत्तस्येव यज्ञदत्तघ्य 
दन्ता इति येऽयमिव शब्द पयोगे उयतिरेक्रः षष्ठी सघ्तमी विभक्तिनिमिच्त. 

ङपलभ्यते नालाविवार्थनिवन्धनः; श्रपि त्वनपे्तित रवेवाथेयोगे द. 
न्तप्रासादादिनिषित्ताऽयं; ततश्च प्रत्ययाथहेतु कस्य व्यतिरेक स्यात्रालं- 

भवात् सामश्र्यादाह्यसंबन्धिनिभित्तषणष्ठी सप्तम्यन्ताद्तिरवतिष्ते पूर्वेण 
तंख्याथं तुयो वतिः तत्र बयं सम्बन्धिनमनपेदयव तटयाथंनि. 
मत्त एव व्यतिरेके ततीयाऽन्ताद्तिरिति भिन्नविषयताऽनयोः ॥५४८॥ 

तथा च सति पूर्वत क्रियाग्रहणे तुस्याथेनिभित्ते उ्यतिरेकेऽति . 
प्रसलङ्गमुदाहरति- 

गवयेन सपोऽनड्वामेति इत्तिस्तथा भवेत् । 
न सस्ति गौरवेत्यत्र पतिरेक इवाश्रयः ॥ ५४९ ॥ 

क्रियानिमित्ते तुल्ये क्रियाग्रहणप्रत्याख्यानेऽनादरते गवयेन तु 
ल्योऽनडवानिस्वत्रापि वतिस्स्यात् सा्ताटू द्रऽपयोरेव साद्रश्ये तस्मा 
द् वश्यकतेव्यं पु्वंत्र क्रियाग्रहणमिति तेनालिद्धौ दव्यगुणक्ाद्रश्ये 
द्वितीयस्यारम्भो युक्तः, न च द्वितीयेन यागेन गवयेन तुल्योऽनङ्- 
वानित्थत्र प्राप्नोति ३ कार्थनिबन्धनो हि उ्यतिरेको न संभवतीति वाद्य - 
सम्बन्ध्यपेन्ञे तस्मिन्वतिद्धित्ीययेगेन भवति, न चात्र बाह्य लम्बन्भ्य- 
युखस्णम् अञ एव साद्ूश्याभावः, न चापि गोरिवि गवय इत्यत्रापि 
द्वितीयेन योगेन प्रत्ययः प्राप्नाति इवाथ निवन्घनस्य अ्यतिरेकस्यामा- 
वाहु बाद्यसम्बन्ध्यनुसखरणात् तथा चात्र षष्ठथमावात् प्रथमेव, न च 
प्रथमा ल्मर्थाद् द्वितीयेन यागेन प्रत्यये विहितः, यद् तु बाह्योऽपेदयते 

८९ 
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सम्बन्धी तदा गोरिव गवयस्य संस्थानमिति भवस्येव वतिर्गोव 
दिति ॥ ५४९ ॥ 

तदेवं क्रियात्रहणसमर्थनेन योगद्वयारम्भे समथिते पूर्वात्त रयो . 
गयोविंषयविभागेनावस्थानमांह- 

उपमेयेन सम्बन्धातप्ाक्पासादादि हेतुक । 
व्यतिरेके वतेभावो न तुटयाथेत्वहेतुके ॥ ५५० ॥ 

प्रागुपमेयसम्बन्धात्पसादादिनिमित्तवगे स्नाते व्यतिरेके तद्धि- 
भक्तो षष्टथां सप्तम्थां वोपजातायां पश्चादिवाथेयोगे सच्युपमे- 
यस्लम्बन्धे वतिद्धितीयेन योगेन बाद्यसम्बन्धि्मुत्थापिते व्यतिरेके 
विभक्तिरियमिष्यथंः, न तु यथा पूवसू तुल्यत्वनिमित्त पब व्य. 
तिरेके समुपजतिऽन्तरङ्ग तन्निमित्तव्यतिरेकविमक्तिस्तृ तीयासमर्थात् ` 
तत्र हि तुल्याथेनिमित्तस्येव व्यतिरेक स्योद्धवा द् बाह्यसस्वन्ञ्यपेश्चा ` 
निष्प्रमाणिका, किन्त्वसति क्रियाग्रहणे ब्राह्यणेन त॒ख्यः क्चक्निय- 
इति धर्मान्तरनिमित्तेऽपि साद्रश्ये स्याद्तिरिति विभक्तविषयत्वेऽपि 
योगयोः क्रियाश्रदणं कतव्यमेव ॥ ५५० ॥ 

-. तदेवमक्रिया ऽथं स्समथितस्तत्न तस्येवेत्यारम्भः, तज्ेतस्स्थात् प्र 
छतां विभक्ति परित्यज्य किमथ समथविभक्त्यन्त॑रमुपादीथते तत्र 
भाष्यं न का चिदिवशब्देन योगे तृतीया विधीयत इति तद्याचष्टे- 

इवशब्देन सम्बन्धे न तृतीया विधौयते । 
 रदतां तापतस्त्यक्ल्वा विभक्तयन्तरमाचरितम् ॥ ९५५९ ॥ 

इवशब्देन प्रत्ययार्थं निर्दि प्रकृताया एव विभक्तेस्तेन सम्बन्धः 
कल्प्येत, यदीवशब्देन योगे शेषविषये तृतीया विधोयेत तुख्याथं इति 
तृतीयस्य इवशब्दयोगे विधानादिवशब्द स्य द्योतकत्वात् तुल्या थंत्वा- 
भावाद, एवं तादन्तर ङ्ग सम्बन्धे नास्तीवयोगे तृतीया नापि तद्योगे 
शेषविषये तृतीया ज्ञापयितुमिष्ठा सघ्मीवद् ब!दासम्बन्ध्यपेक्षायां तु 
शेषविभक्तिर्नास्तीवाथंयोगेऽपि त॒ कारकविभक्तियंथायथं क्रिया. 
सस्बन्धे भवति, न च तया कारकविभक्त्यथों व्याः तुल्यार्थयोगे 
तृतीयावद्यथा प्राकप्रदशितमिति प्रङ्ताथंमसस्भवन्तीं तृतीयां परि- 
त्यज्य षष्ठीखक्षम्यो वाद्याथंसम्बन्धांपज्ञनितभ्यतिरेकनिमित्ते निदि. 
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` श्येते; ताभ्यां च तुल्यशब्दस्य समन्वयानुपपत्तेः प्र्यथार्थो ऽष्यन्य- 
` इशब्देनेह दशितः, तथा चान्तरङ्के सम्बन्धे पूरवो विधिरयं तु बाह्य 
सम्बन्ध्यपेश्चायामिति स्फुटो विवेकः, अतोऽनन्तरभाष्यं-ननु च स्त. 
भ्यपि न विधीयते एवं तहि सिद्धे सति यदिवशब्दयोगे सप्तमीं श्चा. 

` स्ति तजञ्ज्ञापयत्याचार्यों भवति तुल्यशब्देन योगे सप्तमीति क्कि. 
मरेतस्य ज्ञापने प्रयोजनं देवेष्विव नाम श्राह्यणेष्विव नामेष्येष प्रयोग. 
उपपन्नो भवतीति शेषविषये यथा तृतोया नास्ति तथा सक्ठम्यपी. 
व्यत एक ज्ञापकायथासक्षमो भवति एवं तृतीयाऽपि भविष्यति इव. 
शब्दयोगे तस्मादेव ज्ञापकादित्यचुवृस्येव तृतीयान्ताद्वतौ सिद्धे तत्रे. 
ति सक्षमीनिद्शो ज्ञापयति शेषविषये भवतीवदाब्दयोगे सक्तमीति 
तृतीया तु नेष्यत इति नासो ज्ञाप्यत इति भाष्यार्थः ॥ ५५१ ॥ 
एतद्विवणोति- 

सक्तम्यपि न तत्रास्ति ज्ञापकाथा तु स। कृता । 
इष्टा सा शेषविषये नियताघ्ु विभक्तिषु \ ५५२॥ 

बाह्यसम्बन्धिनिमित्तस्य व्यतिरेकस्य षष्ठ्येव संत्रहात् सप्तमीवि-. 
भक्तिर्न तृतीयावदेव नास्ति तथा चेयमपि नोपादेया, नयु च षष्ठो. 
समथा विधो सक्तम्यथंस्य न संग्रहो येन खम्यम्यन्तसुपमेयं प्रयुज्येत 
मथुरावत्पाटलिपुञे धाक।(रा इति षष्ठयर्थो हि शेषः सक्तम्थ्थस्त्वाधारः 
साधनं, न च युगपच्छेषसाधनयोविवक्षा न्याय्या विरोधात् , साध. 
नानां द्यविवक्षा शेष इत्युक्तम॑न्न प्रतिपाद्यते षष्ठौसमर्थादपि वतौ 
चत्तो विभक्तिविशेषस्याश्रयणादु उपमानोपमेयभावमा्नस्यावगते 
सम्बन्धसामान्ये सवंविशेषान्तभांववद्यज्येत सप्तम्यन्तसमुपमेयम् + 
तथा हि वत्यन्तेन पदेनोपभ्थमात्ं प्रतिपाद्यते रोके विशेषविभ- 

तर्भावने तस्याशक्तव्वादिति शास्त्रे तथेवानुगमत्सम्बन्धखामान्ये 
षष्ठीसम्थादेव वतिरूपदिश्यते सवविशेषाणां च सम्बन्धसामान्येऽ. 
न्तमांवाद्यदोपमेयं सक्चम्यन्तं प्रयुज्यते तद। तत्राधिकरणविवक्चाया- 
मुपमानेऽप्यधिकरणविषयत्वमवसौयते गुणीभूतं ह्यपमानं प्रक्त्यर्थः 
परत्ययाथं वत्यथेऽन्वेति, उपमेयाद्विशेषांवधारणं तस्य तथा चोडुधोष्य- 
ते-उपमाने यः संशायस्स उपमेयाद्यावतंत इति 

नन्वनेन न्यायेन मतुप्प्रत्ययोऽपि षष्टीस्मर्थादेव विधेयः तथापि 
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सक्तस्य स्यावगमादिति कि तज्रास्मिन्निति सप्तमीनिदं शेन ? नेतत्छ. 
मानं मतुपो हि षष्ठीसप्तम्यथ एव वाच्यं प्रधानमिति वचक्चवान्पवत- 
इत्यादावाधारभावः श्रुव्येवाचगम्यमानोऽस्मिन्निति भेदेन षष्ठ्या नि- 
देष्टुं न्याय्यः, अन्वाख्याने हि प्रतीयमानो खोकेऽर्थोऽङ्गमावेनोपादी- 
धते, अस्ति चात्र विशेषेण प्रतीतिः वतो चुनरूपल्तजेनभूतः प्रक्ृ- 
व्यथं इति तद्न्तादोपम्यमात्रस्य प्रतीतिः प्रधानस्य प्रत्ययार्थंस्येति 
तदेव षष्ठधा समथविमक्त्या गुणभूतेन प्ररृत्यर्थैन योजनीयमिति तयेव 

-सप्तम्यर्थंस्य व्याप्तेः सप्तमी नोपादेया सती ज्ञापकाथोपादीयमाना 
प्रकल्पते, तथाहि यथायोगं नियरविषयावस्थानासु विभक्तिषु परस्प. 
 गविषयावगाहनमनुपपन्नमिव्यज्न षष्ठोविषये शेषसक्षमी भवतीति ज्ञा 
प्यते यथेवशब्दयोगे षष्टी भवति बाद्यसम्बन्धिनिमित्ता तथां सप्त. 
म्थपीध्यथंः ॥ ५५२॥ 

दन्यास्तु विभक्तयः स्वविषयप्रतिनियता इवयोगेऽपि न समा. 
कोयन्त ₹इतव्याह- 

यदि तु व्यतिरेकेण विषयेऽस्मिनिविभक्तयः। 
र [ब 9 ¢ 

प्रधतैरस्तृतीयेव भ्यमिच।रं प्रदशेयेत् ॥ ५५३ ॥ 

अस्मिन्निवाथ विषये सर्वा विभक्तयो यद्यविशेषेण स्वविषथाति 
करमेण सङ्करेण स्युरिप्येवं ज्ञापनमेषठं स्यात् तदा प्रङृता तृतीयेवेम 
मथ शक्नोति ज्ञापयितुमिति तां त्यकत्वा विभक्त्यन्तरश्रयणं न 
स्याद् विभक्व्यन्तरोपादाने तु सत्तम्येव शेषविषयेऽन्र भवति ना 
न्या विम्य इति विशेषेण ज्ञापन मिष्ठमित्यवसीयते, ततश्च देवैरिव 
नामेत्यादि प्रयोगोऽसाधुः ॥ ५५३ ॥ 

पतदेव निगमयितुमेवं ठदि सिद्ध इति भाष्यं निगमयति- 

व्यभिचारे तथा सिद्ध सप्र्मीग्रहणादिना । 

सप्तम्येवोच्यते सवौ न सन्स्यन्या विभक्तयः ॥ ५५४ ॥ 

तथेति, वृतीयाऽजु्या खङ्करे निशितेऽन्तरेणापि सप्तमीग्रहणं. 
यत्तस्या उपादानं तज्ज्ञापकस्य नियतविषयतां दशयति, एवं तर्हिं 
खततन्येवा्नोपादीयतां तथा हि ज्ञापनमपि सिध्यति पृष्धन्ताच्च वतो 

"सकन तन्यनयजौ ॥ 

वक ५९ व क ॥ "ध १९. १. र्ये 



तृतीयकाण्डे चतुदेश्चो इृत्तिसमुदेशः। ७०९ 

योऽ$; स पव सक्चभ्यन्तादपि, विषयभावलक्षणो हि स्तम्यर्थः 
 षष्ठधथंमपि संग्रहीत प्रभवति ॥ ५५७ ॥ 

तथा च भाष्यं नित्यं परिग्रहोतव्यं परिग्रहींत्रधीनं म वतीत्याशङ्कयाद- 

अतेयन्तमन्र विषये स्तम्बा ज्ञापका्थता | 
ब(धिताऽपि निवतेत षष्ठी सङ्गृ्यते पुनः ॥९५५॥ 

इवाथंविषयेऽसं भवन्तो सप्तमी निर्दिश्थमाना स्वानो भावं 
तंत्र नित्यमेव ज्ञापयतीति पके षष्ठी नेव स्यादिति तस्या अपि 
प्रहणमन्न पक्षे भावाथ, नु चासति षष्ठध पादाने केवरुखक्तमीनिर्दैशे 
बाद्यक्चम्बन्धिनि मित्ते ऽधिकरण एव स्तम्या उपपद्यमानस्वे कथं विशे. 
षविषये भावो ज्ञाप्यते, सत्यां हि षष्ठां रोषोऽयमिति निश्चीयते तरेव 
षष्ठ्यपपत्तेरिति तत्साहचयेण सभ्रमी निदिश्यमाना स्वात्मानं तद्विष. 
यं ज्ञापयेत् तस्मात् षष्ठा अनिद्शे सप्तम्या ज्ञापकत्वमेव नोपपयेत 
कुत एव तथा षष्ठी बाध्येत, सत्यमेतदु-अन्यतमयेव तु विभक्स्याऽे- 
तरविषयभ्यास्तिसिद्धेरुभयोपाद्।नादेका ज्ञापकार्थं सभ्पयते, तञ्च च 
खक्चमीविषये षष्ठ्या अनिष्ठत्वात्सक्तम्येव ज्ञ।पनार्था भाष्येऽभिहिता 
षष्छ्यन्तादपि च वतेरिष्त्वात् स्वविषये षष्ठी नोपावतंतेऽञेति श्यमे. 
वास्या अषाधा ऽऽख्यायते, 

नु च यदि शेषविषये खक्षमीयमर् अत एव ज्ञापनादि्युच्यते तदा - 
ऽधिकरणसप्तम्यन्ताद्वतिन स्याद् मथुरायामिव पारकिपुत्रे प्राकारा. 
इति, एतस्मिन्दि विषये शेषविषयेयं स्तपीत्यजुध्योगे पाटलिपुत्र इति 
सप्तमी न स्याह अन्तरेणाघाराधेयविवक्चामिवशब्दयोगे हि शओेषवि. 
षया सप्तमी ज्ञाप्यते, ननु चावुप्रयोगेऽस्तीवशब्दः तस्मादु मथुरायामि. 
व पाटिखपुत्रस्य प्राकारा इत्येव सिध्येत् तक्रव्येतत्पुनरावतंते तन्त्रेण 
वा निर्देश इत्यधिकरणस्तम्यन्ताद्रतिरेतेन क्रिवते ; अपरेण शेष- 
विषये सप्चमी ज्ञाप्यत इति भाष्यकाराभि्रायमुपाध्यायां वर्णयन्ति, 

अस्ये स्वाहुः-सक्तम्यर्थो ऽप्याधारघेयभावः सस्वन्धसामान्यवि- 
हितया षष्ठ्याऽन्तभावयितुं शख्यत पवेत्यजुप्रयोगे सक्तम्यन्तेऽपि ष. 
ष्ठ्यन्तादेव प्रत्ययः न हयत्राघाराधेयभावविवक्लायां वतिभ्रत्ययो निवा. 
यंते सक्तम्यथे ; अपि तु शेषविवक्चायामि वशब्दभ्रयोगेऽस्ति खक्चमीत्येव 
ज्ञाप्यते परं, गतमेतत् ॥ ५५५ ॥ 



७१० सशीके वाक्यपदीये 

इदानीं क्रमध्रा्तस्तदहंमितिविहितोऽह्थं बतिर्विंचार्ते तथाहि 
अ्राक्षेपभाष्यं किमर्थमिदमुच्यते तेन तुल्यं क्रियां चेद्रतिरिध्येव 
क्िद्धमिति ? एतद्याचष्टे - 

पूर्वाभ्यामेव योगाभ्यां विश्हान्तरकरपनात् । 
४ अदु ~~ ^~ क), [9 © 

अहौरयेऽपि वतिप्सिद्धस्स सकेन निदरयते ॥ ५५६ ॥ 

इदं राज्ञानमर्ह ति चृत्तं रजवद्रत्तमिव्युदाहरणम् अत्न च क्रिथाग्रह 

णश्यानुव्रत्तेस्तदिति द्वितीयासमर्थादहतेः कतरि क्रियालक्षणे प्रत्ययो. 
भवति अर्हते; कर्न या क्रिया चृत्तादिखक्षणा तस्यां प्रत्ययः, एष चार्थो. , 

यथाविभागप्रदशकं रान्ञा तुल्यं वतते वृत्तमिति वाक्यं क्रियते तदाऽपि 

प्रतोयते, ततश्च तृतीया ऽन्तात्तन तुट्यमिव्येवान्र वतिस्लिद्ध५, यदाऽवितुं 

राजानमर्हति धेयं राजवद्धेयं वेषो वा ब्राह्मणमर्हत्युपशमो ब्राह्मणवद् 
पशम इत्युदाहरणं तदाऽपि तत्र तस्येवेत्यनेन प्रव्ययर्खिद्धः, क्रियातु 

द्यत्वाखावात् तेन तुख्यमनेन नात्र सिद्धिः, यत्कि राजानमहंस्यन्यस्य 
धेयं तद्वाज्ञ इव धेयमिति शक्यते वक्तुं, केवलं विग्रहवाक्यभेदमान्नं 
वश्तुतोऽमेदः, यदा तु भाष्ये वेन तुट्यमिव्येव सिद्धमिव्येकेन योगेन 
लिद्धिखुक्ता सरोपलक्षणाथां वेदितव्या, उदाहरणमात्रं हि तत् तथा च 
स वतिरेकेन निदश्यते उपलक्ष्यत इव्यथः, पूवंणेवात्र क्िद्धिरिव्येताव 
ति तात्पयम् ।॥ ५५६ ॥ 

तत्र तेन तुद्यमिव्यनेन तावत्कथं सिद्धिरित्याद-- 

तेन तुख्यमिति प्राप्तः क्रियोपापिः प्रसिध्यति । 

राजवद्रतेते राजे्यत्र भद् विवक्षिते ॥ ५९७ ॥ 

क्रियातव्यार्थलक्चषणप्रत्ययार्थावच्छेदद्वारेणोपाधि्विंशेषणं यस्थ 
- चते; स सिध्यति तेन तस्थमित्यनेनेवाज् भ्रापेस्तस्यानया वा प्राप्त्येः 
व्यर्थः, तथाहि राजानमहति चृत्तमिव्येष एवाथो राज्ञा तल्यं वत्तम 

स्थेति, ननु च भवेच्छिद्धं यदा राजवद्तंते ब्राह्यण इति विवक्षा यदा | 
तु राजवद्वतेते रज्ञेत्यथंः तदा कथं १ न हि तेनेव तस्योपमानं सम्भ- 

घतीत्यत श्राह-अत्र भेदे विवस्षित इति, भेदोऽज्र विवक्षित इत्योपभ्य 
मदति ॥ ५५७ ॥ 

६ 
' @ 

। 

‰ 



ठतीयकाण्डे चतुदश इत्तिसमुदेधः । ७११ 

कथमेकस्य मेद इत्याह -- 

राजत्वेन प्रसिद्धा ये पृथुपरमृतयो नृपाः। 
` ` युधिष्ठिरान्तास्तेऽन्येषायुपपानं पहीक्षिताम् ॥ ५८५८ ॥ 

इह प्रथुभरतययातिदिलीपग्रभरतयो ऽनवद्यचरिताः परिपूणंराज. 
चत्ता यु धिष्ठिरावधयो राजानः ते च प्राथमकट्पिकाः साम्प्रतिकस्याप- 
रिपुणराजोचितक्षमाचारस्य प्रशंसाऽथमुपमानमुपादीयन्ते, प्रसिद्धेन 
राज्ञा तुल्यस्य वत्तं राज्ञो राज्ञवदयं वतत इति, अपरिपूणरसाजसमा 
चारस्य हि राजविषपरोतमपि चृत्तं संभाव्यत इति प्रशंसायां राजवद्. 
तमस्येत्युच्यते तथा च भेदे सव्युपमानोपमेयभावः, प्रयोग तान्या 
देव चेवंविधसेदावसायो ऽत्राभेदे बतेरनु पपत्तेः ॥ ५५८ ॥ 

नु च प्रजापालननिगित्तं राजत्वसुपमेयस्याप्यस्तीति राजेवाथ. 
मिति केन विशेषणान्येनोपमीयते ? अथास्य रश्चादिराजकायं' नास्ति 
तदा साद्रश्याभावात् कथमन्र प्रसिद्धो राजोपमानं स्यादित्यत आद- 

सिद्छधासिद्धङृता भद उममानापपेययाः | 

सवेत्रेव यताऽसिद्धं प्रसिद्धनापमीयते ॥५९९ ॥ 

.. परिपृणापरिपूणगुणनिमित्तः प्रसिद्धितः सर्वत्रोपमानोपमेयभा. 
वः अनेनेवेति काऽत्र विचिकित्ता स्वंथा भेदेऽमेदे वा तस्था पपत्ते 
रावेदितत्वात् , तथाहि ब्राह्मणवद धीते क्षत्रिय इति करणप्तोष्टवाति 

 शयादु ब्राह्मणाध्ययनं प्रसिद्धमप्रलिद्धस्य क्षत्ियाध्ययनस्योपमानम् 
एवमिह यस्य परिपृण' राजस्वं चतुखदधिमेखराप्यन्तप्रथिवोपाल- 
नात्छ प्रसिद्धो भरतादी राजेव व्यपदिश्यते न त्वस्य राजानं वृत्तम 
हतीति भ्यपदेश्चः, यस्त्वेकदेशास्वामी कोशदण्डादिस्रोधनदरिद्रोऽङृता 
त्मरक्षो विश्च्कुलचेष्ठः संभावितः स प्रशस्यते राजवद्ध॑त्तमस्येति, एवं. 
प्रसिद्धेन बवखिष्डादिना ब्राह्यणेनान्या ब्राह्मणवदयं वतते ब्राह्मण. 
इत्युपमीयते ॥ ५५२ ॥ 
तदेवमन्न तेन तुल्यमिति सिद्धं तत्न तस्येबेत्यनेन त्विद्धिरिव्याह- 

राजवदूपमस्यति राजन्येव विवक्षिते । 
अक्रियाऽर्थेन योगेन द्वितीयेन भविष्यति ॥ ५६० ॥ 



७१२१ सरशीके वाक्यपदीये 

अक्रियाऽर्थोऽयमारम्भ इति व्यवस्थापितं, तथा च रूपादिगुणतु. 
स्येऽनेन सिध्यति वतिः भरतस्य राज्ञ इवास्य रूपं धे्थमुपशमो राज. 
वदिति, पतच्चारञ्धेऽपि तदहं मिव्यसिमिन्नहतेः क्या क्रियायामेव ध्र. 
व्ययस्पेषेनं सिध्यतीत्थवश ` पूरेण साध्यम् , तदेवं पूर्वेण सिद्धिखुप- 
पादिता, अतोऽनन्तरमारम्मसमर्थनाथं भाष्यं-न सिद्धयति तृतीया- 
समर्थात्तत्र यद्ाऽन्येन कतंष्यां क्रियामन्यः करोति तदा प्रत्यय. उव 
द्यते, इह पुनद्धितीयासमर्थादत्मार्थायां क्रियायाम्हति कतरि निश्चि. 
तबलाधाने प्रत्यय उत्पद्यत इति ॥ ५६० ॥ 

पतद्याचष्े- 

उपमानाविवक्षा्या नियपार्थोऽयसुच्पते । 
धर्मोऽहेति क्रियाकृतो तदथ वचनं पुनः ॥ ५६१ ॥ 

इद यदा सामान्यव चनो राजशच्द उपादीयते तद् जातिमान्नोपा 
दाने मेदस्याविवक्षितत्वात्तज्ञिवन्धन उपमानोपपेथभावो नास्ति, तत्र ` 
हि राजानमेवायमाचारोऽहति नान्यतिव्यवधारणकिवक्षा राजसंबर 
न्धित्वेनावधारितस्यापि वृत्तस्यान्यसम्बन्ध्यपाकरणेन बलाधानं ` 
स्थेर्योत्पादनमव्र विवक्षितं राजवदिद्ं वतंत इति, किञ्च यद्ा तेषामेव 
प्रसिद्धानां राज्ञां कश्चिदुच्यते राजवद्तंत इति तदोपमानोषप्रेयमावो- 
नास्ति ॥ १६१ ॥ | 

तदाह- 
® भ @ छ, क, ज 

कुतहस्तवदिस्येतत्ापिद्धेष्ेव दयते । 
राजस्वेन प्रसिद्धे च राज्ञि राजवदित्यपि ॥ ५६२ ॥ ४ 

छृतोऽभ्यासान्निवेशितो हस्तो येनासो कतदस्तोऽज्ंनपभतिः 
प्रसिद्धः स एव चोवसुच्यते चिच्छेद छृतहस्तवदिति नान्न परेण कत. 
हस्तेन तुद्यत्वं विवक्षितं किन्तदि दरढशुष्ेरस्येव य उचितश्डेदः शरोर 
पातनं तदनेन कतमिव्येषो ऽथो विवक्षितः, तदा चोपमानोपमेयभावा. 
भावात् कतदस्त महति नान्य मिष्येवं विज्ञातस्यापि कृतहस्तत्षेन निव. 
माथं पुनः श्रुतिः कृतदहस्तवदिति, । 
एवं प्रसिद्धस्य राज्ञो राजस्वेन निज्ञातस्यापि 

‹“पाण्डोविंदुर ! सर्वाणि प्रेतक्षार्यासि कारय । 



त्ब पाण्डे चतुदेशषो इततिषपुदेशः। ७१३ 

राजबद्राजलिहस्य'' इत्ये तत्प्रयुज्यते, न चात्र पारडोरन्येन राज्ञा 
खम्भवत्युपमानं परिपृणंगुणत्वात् ततश्चायमनत्राथंः-यानि राज्ञानमेवा- 
हन्ति प्रेतस्य परल कप्राप्तस्य कार्याणि सम्पाद्यानि तानि विध. 
स्स्वेति ॥ ५६२ ॥ 

तथा चास्य योगस्यायं तात्पयंतो विषय हइत्याह- 

, अराहि येषा षमोणां श़ोऽयन्तमपम्मषः। 

ते राजनि नियम्यन्ते त्यज्यन्ते उपभिचारिणः ॥ ५६३ ॥ 

ये राजन्येव दरष्टा धर्मास्तेषां तजेव निशितानां बराधानं स्थर्था- 
त्पादनं य्दा विवक्षितं भवति तदा नियमाय भवति प्रयोगे! नियमे 
चान्यनिचरत्तिरिति राजानमेबेदमेव च वृत्तमहतीव्युमयतो नियमस्स 
म्पद्यते यदाह त्यज्यन्ते व्यभिचारिण इति राजानमेवेदं चृत्तमहंति 
नेदमन्यस्साधारणमराजखु नास्त्यस्य संव इत्यासाहायां क्रियाया. 
महतिक तंरि निश्ितवखाधान इल्यस्य माष्यस्यार्थः, अर्हं तिकता चत्त. 
व्यापारः क्रिया तस्य च कलतु्यापारस्य करञन्तरेभ्यो यदा ऽवच्छेदो- 
विषक्षितस्तद्! ऽनेन घूञेण वतिरित्यथंः, सा च क्रिया आत्माहा दिती 
या ऽन्तवाच्यस्याथंस्य याऽत्मनोऽहां नान्याहँति, राजवद्रूपं राजवद्धेयं- 
मिव्यादो तु तत्र तस्येवेत्यनेनैव, तदहमित्यनेन त्वहेतेः कञ्यं क्रियायां. 
विधानादजाप्रापेः, तदिदमत्र तात्पयम् ; सेदे दिवक्षिते पृर्ंण वतिः 
विद्धः; अभेदविवक्षायां तूपमानोपपेयभावाभावान्नियमफरलेनानेन 
वतिरिति ॥ ५६३ ॥ 

नचु च राजानमरहष्येतद्वासो ब्रह्मणपहत्येष कमण्डल्ुरित्यत्र 
कश्मादुयं बतिनं भवति १ अनभिधानात् तथा चे क्रियात्रहणाचुच्त्ते- 
रहतेः करठर्था' क्रियायामेवायं प्रत्यय इत्याह - 

अहेतेश्च क्रिया कर्त्रीया तस्यां वतिरिष्यते । 
राज।नपरेति च्छत्रमिति न त्वेवमादिषु ॥ ५६४ ॥ 

अदहंतिकतंरीति सामान्येन विधानेऽपि चत्तादिकाथां क्रियाया- 
मेव प्रत्यय इष्यते न च्छत्रादावहंतिकतंरि द्रभ्ये ॥ ५६४॥ 

९० 
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कुत एतदित्याह- 

 भरयुक्तानां हि शब्दानां शाक्चेणानुगमस्सताम् । 
छत्राद्यथं तु वचने व्याख्यानं न सम्भवेत् ॥ ५६५ ॥ 

सिद्धे शब्दार्थंसम्बन्धे शासत्रारम्भान्न शास्त्रेण शब्दा जन्यन्ते; 
अपि तुशिष्टप्रवाहध्रयुक्तानां विद्यमानानामेव तेषां साधुत्वाचु सरण. 
माञ्रमिति निर्णौतचरमेतत् , ततश्च राजवच्छं ब्राह्मणवत्कमण्डल्दुरि. 
व्यस्य हाब्दस्योपमानोपमेधभावानङ्खी करणे नाहत्यथस्य विवक्षित. 
स्यापरत्यायकत्वाद साधुस्वे ऽन्वारख्यानं नोपपद्यते किञ्च तेन तुल्य. 
मिव्यनेनव सिद्धे प्रत्याख्यानं यदस्य योगस्य क्रियते तदेवं सति न 
स्यात् तथा हि राजवच्छ्रमिव्यादो तेन तुद्यमित्यनेनाकिद्धिः क्रि- 
योपाघो तुल्यत्वे तेन विधानाच्छन्रादिषु कतुष्बसिदुघेरिव्येतदर्थमिदं- 
सूतं स्यादिति कथं प्रव्याख्याधते १ अभ्युपगम्य च त्प्रत्याख्यानम- 
न्यथा समथ्यमाने राजवदृत्तमित्यादौ भ्रयोगे छत्रादौ कतरि पभ्रत्थ- 
यस्याभावः स्फुटसुक्तो मवति भष्यङ्तेत्याशयः, ततश्चारम्मेऽपि- 
क्रियोवास्य वाच्येव्येवमारम्भप्रव्याख्थाने समफठे मवतः ॥ ५६५॥ 

_ तदेवं भाष्ये समर्थितोऽस्यारम्भः प्रत्याख्यानं तु तत्न नास्तीति 
ङतो निश्चितं तदिव्याह- 

तदहेमिति नारण्पं सूत्रं व्याकरणान्तरे । 
संमवत्युपमात्राऽपि मदस्य परिकल्पनात् ॥ ५६६ ॥ 

आपिशलाः काश्र्सनाश्च सुत्रमेतन्नाघीयते; अतोऽवसीयते प्रत्या 
ख्थानमस्य, तथाहि भाष्यकार स्तन्त्रान्तरादेवावसितमर्थं' स्वव चनेना. 
दिदेश परमतमथ्रतिषिद्धमनुमतमिति हि तन्बयुक्तिः, तत्र कोऽभिप्रायः 
तेबामाचायीणां ये सूत्रमिदं नाधोयतेः उच्यते-दहाभिन्नेऽप्यथं मेद. 
परिकल्पनयोपमानोपमेधभावोपपत्तेः पृवेणेव सिद्धो बतिरित्यस्या- 
नारस्भः ॥ ५६६ ॥ 

कथं, मेदपरिकल्पनेत्याद-- 

एकस्य कायनिज्ञानार्सिद्धस्य विषयान्तरे । 
3 [स : धि = ५ ६ तद्धमत्व विवक्षायां बद्वा मेदः प्रकर्प्यते ॥ ५६७ ॥ 



तती यकाण्डे चतुदेश्चो इत्तिसपदेश्ः । ७१५ 

पकस्थाप्यथंस्य विषयान्तरे निर्ञातकायंस्य यत्र विषयान्तरे ऽन्य. 
स्पिन्विषये तद्धमंत्वं तत्क्रायंकरणश क्त्वं यद्। विवक्षितं भवति तदा 
तघ्कायंकरणनिमित्ततया कट्पनय' बुद्धा नानात्वं सप्रारोप्यते तथा 
च नानात्वस्यावस्थापनान्निजाच्चामेदाह् मेदामेदाश्रयमुपमानोपमेः 
यत्वमुपपद्यते तथाहि यथा भवानन्यस्मिन् रणे पूवं्राभ्यासवशा. 
दस्तलाघवेनाच्छेत्सीत् तथा तेन त॒व्यमन्यदाऽपि च्छिनत्तीति; एवं 
पूर्वा परकारतया कायं मेदात् प्रसिद्धधप्रसिद्धिभ्यां च भेदकल्पनया 
चिच्छेद कतहष्तवदित्येकश्नाप्युप मानोपमेयमावोपपत्तौ सिद्धः पूर्वेणैव 
वतिः, तथा सामान्यव चनेऽपि राजकाब्द निरजांतविरोषच्रत्तौो वा विष. 
यान्ते दृष्टेन धमण प्रसिद्धेनाप्रसिद्धस्योपमानं यानि वा भूतयपूर्वाणां- 
राज्ञा प्रेतकायांणि तत्तल्यतया पाण्डोरपि विधर्स्वेव्यथेः ॥ ५६७ ॥ 

अवश्यं खोतदेवं ज्ञेयम् अन्यथा सूत्रारभ्भे वतिमंवतु; इवशब्दस्तु 
सेदाभावादन्न न स्यादिव्याह- 

मूत्रारम्भान्न चेतस्मादिबश्चभ्दस्य विद्यते । 
प्रयोगस्सोऽपि चैतस्य विषये विद्यते वतेः ॥ ५६८ ॥ 

क्रियमाणे सूत्रे वचनात् प्रत्ययो भ्यते ईवप्रयोगस्तु प्रलिद्धत्वाद् 
सेदपरिकल्पनामन्तरेण न घटामेतीत्यावश्यकोऽ् भेदः ॥ ५६८ ॥ 

दश्यते च परिकटिपतमेदेऽन्यत्रापीदेव शब्द इत्याह- 

द्स्युहेनदर शेव्यतदेन्द्रे मन्त्रे भयुज्यते। 
अन्यत्र दृ्टकरम॑न्द्रो यथत्यस्पिन्विवक्षिते ॥ ५६९ ॥ 

इन्द्र॒ इव ्यपस्तूयसे इन्द्र इव दस्युहा भव क्षेत्राणि खृजेत्यत्र इन्द्रदे- 
धताके मन्त्रे दरणोऽयमितीवहाब्दो नानात्वाध्यारोपेणोपमानोपपेयभावंः 
द्योतयति, तथाहि-इन्द्रं एवेन्द्र इवेव्यन्नो पमीयते नानात्वं च विषयान्तरे 
निज्ञातकायं ̀  विषयान्तरे तद्धमंविवक्ायामनत्र, ततश्चायमर्थः-यथा स्व. 
मन्यजन्द्रस्तस्करनिपातननव्यापारो भूतस्तथेहापि भवेति इन्द्र इवेन्द्र 
परसिद्धथप्रसिद्धिङूतद् एद एकाय मेदाद् भेद परिकट्पनया कश्यते ॥५६९॥ 

अत्रव लोककमप्युदाहरणमाद- 

पूवा मवस्थामाश्रित्य याऽवस्था व्यपदिश्यते । 



७१६ संटीके बाक्यपदीये 

सदश्वं तवैवेति तत्रैवपभिधीयते ॥ ५७० ॥ 

अवस्थामेदेन पदाथमेदमाधित्य खादरश्यसंप्रत्ययो दृष्टः, तद्यथा 

योवनावस्थां चारत्वातिशयवतौं भरसिद्धामाध्ित्यान्या स्थाविराव- 

स्थोपमीथते तवेव सद्र शस्त्वमिति, अवस्थामेदे हयवस्थावतो सेद्माः 

न्रिव्यत्वया तुव्यस्त्वमिव्येक एवोपमीयते ॥ ५७० ॥ 

तदयमत्र सङन्षेपः- 

प्रासिद्धभेद यत्रान्यदुपपानं न वियते । 
उपमेयस्य तत्रात्मा स्वबुद्धय। प्रषिभञ्यते ॥ ५७१ ॥ 

वास्तवे मेदे खति स्तुव्यतिश्यबिवक्याऽनन्वयालङ्कारुलेनेक- 
स्थे बोपमानोपमेयभावः प्रतीतचरः, तद्यथा- 

रामराबणयोयुंद्धं रापमरावणयोरिवेति, 

पएवं नान्यो भवतस्घट्रशस्सम्भवति यदि परस्त्वमेवात्मनः सद्र 
श दव्युपमानान्तसासंभवेन स्तूयतेऽथेः, तत्र च बुद्धिपरिकल्पनया भेद्- 
स्सलमवलम्बनीयः ॥ ५७१ ॥ | 

तदेवं काट्पनिकस्य भेदस्य राज्ञेव त्वं राजेतीवशब्दप्रयोगान्यथाऽ' 
जुपप्याऽबधारितश्वात् पू वंणेव सिद्धेः प्रत्याख्यानं किद्धम् , तत्रत- 
त्स्थादु गाणोऽयं विषयः पृवष्ू्रस्य सति च मुख्ये बास्तवमेदविषये 
कथमन्न प्रव्रत्तिरिव्याशङ्धाद- 

योऽपि स्वाभाविको भदस्सोऽपि इुद्धिनिबन्धनः। 
तेनास्मिन्विषये भिन्नमभिन्नं वा न विद्यते ॥ ९७२ ॥ 

योऽपि वस्तुस्षन्निवेशो भेदः सोऽपि बुहुध्युपारूढ एव भेदष्थव- 
हा ` बतंयतोति बुद्धेरेवात्र स्वातन्ञ्यादसिमिन् शब्दस्य व्यवष्टारे वस्तु- 

तो नानैक्रं वा न संभवति, अभिन्नेऽपि बुद्धधाभेदाद् भिन्नेऽपि चा- 

मेदखमारोपेण व्यवहारात्तानेव शालीन् सुञ्ञमह इति, उपमायां च 
युद्धि परिकदिपतभेदहे तसं प्रागेव प्रतिपादितम् ॥ ५७२ ॥ 
अत्रेव भाष्यकारीयं संवादमाद- 

[41 ९ = ¢. -अॐ ~“ [क 

अङ्द्। इुण्डख। चात द्रयन्मद्हतुभः । 



तृतीयकाण्डे चतुद्रो ृत्तिसपुदेश्चः। ७१७ 

चेत्रमादशमित्याह बुद्धय वस्थापरिग्रहात् ॥ ५७३ ॥ 
उपदेशेऽजनुनासिक इत्यत्र गुणे: परिभ्रापणमुदेश द्युदेशलक्ष- 

णस्येदमुदाहरणं भाष्ये-अङ्गदी कुण्डी व्यूढोरस्कस्ताग्रायताक्षो चर. 
त्तबाहुरीद्रशो देवदत्त इति, तत्र गुणैर ङ्दित्वादिभिरवच्छेद्कैः देवद - 
तमेव लक्षयन्नीद्रशोऽनेन तुस्य इत्याचष्, तन्न नान्येन तुल्यो विवश्षि- 
तः कितदहि-अङ्कदित्वादिभिधमंखपक्षितो यो बुद्धौ तदानीं परिस्फुरति 
तेन सद्रण इत्यमिमतम् ; अतश्च बुद्धिभ्रतिविम्वेन बाह्यस्य सारूप्याभि- 
धानाद् बुद्धिसमारोपितभेदः स्फुटमेवोपमानोपमेयभाव उक्तः ॥५७३॥ 
किमेवमभिधाने फरमिव्याह- 

एतेरशब्दे येथ भृतः भरत्ययामोपज।यते । 
तररत्ययातुकारेण विषयोऽप्यु पपद्यते ॥ ५७४ ॥ 

अङ्कदीत्यादिमि श्शब्देयंदर्थावमासो ज्ञानविशेष उद्भवति तदाका- 
रसाद्रश्येन बाह्योऽर्थ ऽवबोध्यते, ज्ञानाकारश्येव बाह्यत्वेन व्यवहर्तृभि. 
रध्यवसाथात्, तदिदमत्र तात्पयंम्-अङ्कदिस्वादिभि धर्मैराच्छुरितो बु- 
द्धावाकारो यमथ बाह्यं पश्यतस्ते समुद्वच्छति स त्वया देवदत्त इति 
उयवहतंग्य इति दश्यविकट्पयोरभेदाध्यवसायेन व्यवहार सिद्धिः॥५७४॥ 
तस्मात्काल्पनिक एव मेदः स्वंत्रोपयोगोति व्या्तिमाह- 

बुद्ववस्थाविभागेन भेदकाय प्रतीयते । 
£ ~ जन्यन्त इव शब्दाना मथास्सवें विवक्षया ॥५७५॥ 

यद्यच्छास्त्रे भेदकाय तत्त् बुद्धिङृतमेद।वलम्बं, तथाहि कार. 
कम्यवहारो वुष्यवस्थानिबन्धनोऽभिदहितो व्यपदेशिवद्धावाच्चेकाचो. 
दिवे चनमित्वाद्यचुखन्धेयम् , युक्तं चतद् यतो बहिस्खदसच्वमनपेध्येव 
विवक्षाभ्रापितसन्निधानेऽथे इव पदबन्धाश्शक्तयः, तथा च प्रयोक्रभिः 
सन्धानेन शाब्दानामथधरादुरभावो ऽवतिष्ठते, चिरातीतानामपि कंसा 
दीनां प्रव्ययोपकृतसदाकाराणां प्रयोज्यप्रयोजकमभावध्यवस्थायां कंसं. 
धातयति बि लन्धयतीत्यादिप्रयोगप्रत॒त्तेः ॥ ५७५ ॥ 

तस्माच्छब्दा्थों न वस्त्वथं इत्याह- 

तथाविधेऽपि बाह्येऽयं भिद्यन्ते यत्र बुद्धयः । 



७१८ सर्सीके वाक्यपदीये 

न तन्न कधित्सादहयं सदपि प्रतिपद्यते ॥ ५७६ ॥ ` 

व्यकत्यन्तरखाद्र श्येष्वप्यथंषु साधारणधर्मावलम्बना यावद् बु. 
द्यो न जातास्तावत्सदप्यनङ्गीकृत्य 
बुद्धिपरिच्छेद्यतया न कथित्प्रतिपत्ता साम्यमबगच्छृति गवयसंस्था- 
नानुपलम्मे हि गवि न तत्साद्रश्यप्रत्ययः ॥ ५७६ ॥ 

अल्यन्तव्यावृत्ते च बुद्धिस मारोपिताभेदाश्चरयो भवति सम्प्रह्यय- 

ह्याह- 

अस्यन्तं विषये भिन्ने यावतप्रख्या न भिद्यते । 

न तावल्पत्पभिज्ञान कस्य चिद्विनिवचेते ॥ ५७७ ॥ 

अत्यन्तव्याचरत्तायामपि व्यक्तो वुद्धेभिन्नाया अनुस्पत्तावन्वयिध. 
माच्छुरणयाऽमेदावसाये ख पवायमित्येकाकारपरामरशो ऽविचलः 
समुदेति, तथाहि मन्दाखोके देशे दूराद्रा रूपमात्रेणार्थावधारणाद्िः 
वेकेनावसाये पृ्ंद्रष्ठाकाराचुसन्धानेनामेदेनावसायः; निकटे स्फीता. ' 
लोकेऽपि च प्रथमाक्चसन्निपाते ्टिति पूवंवासनोद्रोधात्स एवाय. 
मिति प्रत्यसिन्ञोत्पत्तिः, एवं देवदत्तयक्ञदत्तयोभदमनवसायेकयप्रति. ` 
पत्तिः ॥ ५७७ ॥ 4 

तदेवं सेदामेदध्यवहारस्य बरहिस्सदसरवपरामश्ाऽचुपकांर्क इति ` 
प्रत्ययग्रतिभासिना सेदाकारेण सम्भवत्येकस्यबोपमानो पमेयभाव इति 
राजवद् चृत्तमित्यादेः पूचेणेव सिद्धावचुधबोधनाथं तदहंमित्यस्या- , 

रम्भहत्याह- । 

अयमेव तु सूत्रेण भेदो भेदेन दितः) 
प्रसिद्धमपि दुज्ञोनमवुधः प्रतिपद्यते ॥ ५७८ ॥ 

अयमेव बुद्धयवस्थाऽऽश्रयो मेदञ्यवहारो योगारम्भेण व्युत्पाद्यते 
वास्तवाद् मेदादयमन्यो मेद इति भेदेन परथक्त्वेन ख्यापितः सूत्रा- 
रम्भेण, न हि सर्वः स्वथमेवंविधपमथ विवेक्त॒मुव्सहते सवंपुरूषाधिका- ` 
रेण च शाख्प्रचत्ति रिति प्रतीतेऽप्यर मन्दबुद्धिष्युत्पादनाय शाखा. 
रभ्मो युक्तः, राज्ञानमहं तीति च विग्रहान्तरं दर श्यतेः मन्दमतीनां पूर्वण 



ठतीयकाण्डे चतुदंशो हत्तिसमुदेशः । ७१९ 

सिद्धयध्यव सायनिमित्तं तदत्र दु्ञा नत्वमेकस्योपमानोपमेयाभावामा 

वात् स्यात् ॥ ५७८ ॥ 

तच्च न युक्तं द्रश्यते दह्येकस्यःप्युपमानोपमरेयभाव इत्यबु घबोधनाथ- 
मपि नेदमारन्धव्यतित्याह- 

वैयाकरणवद् चूते न वैयाकरणस्सद्ा । 
वैयाकरणवद् व्रष्वेत्यतः सोऽप्यभिधीयते ॥ ५७९ ॥ 

व्याकरणज्ञोऽपि कथिद् प्राम्यदुमंगामिधानप्रयोगादवगतसंस्का 
रशाब्दाभिधानाच्च वेयाकरणत्वमतिक्रान्तः साधुशब्दप्रयोगकःशरवया 
करणे ख्पमीयते वेयाकरणवत्क थयेति, अन्येस्तुख्यमभिधःस्व स्लेच्छ- 
भाषणदुग्रहं स्यज्ञेति ॥ ५७२ ॥ 
तथा- 

के चित्पुमांपो भाषन्ते स्रीवरेपुवच्च यो वित; । 
व्यभिचारे खधप[ऽपि पुनस्तेनोपदिश्यते ॥ ९८० ॥ 

व्यभिचार इति स्वधमंस्य तथा च सम्भावितस्वधर्माः सजाती. 
् ॐ = रि ५ 
येरेबोपमीयन्तेऽथाः पुंवदभिधीयताम् , अन्येरनुवरत्तपुरुषोचितभाषणे- 
स्तुस्यमभिधर्स्व स्लेच्छमाषणदुग्रहं त्यजेति, तथा के चित्पुमांसो- 
भाषन्ते भवद्भिः कथ्यतां किमगप्रगदमोक्तिभिः सदसि योषित्सछम्भावन. 
यो पहास्यतामास्मा नीयत इति तथाऽतिप्रगद्भभाषिणी का चिद्- 
भिधीयते ख्रीबदभिधोयताम् अन्याभियुंवतोभिः ोभिस्तुल्यं कथ्य- 
तां माऽतिप्रगदमोक्तिभिर्योषित्सछीमानं हासोरिति, तथा क्टोब्यमाच- 
रन् कश्चिदुच्यते पुंबद्ध्यस्व यथाऽनतिच्रत्तपोस्ना युध्यन्ते तथा 
युध्यस्वेत्यथंः ॥ ५८० ॥ 

तदेवं स्वोचिलायुष्ठानत्यागदशनाद्ात्पीया चारो ऽप्यप्रिद्धत्वादु- 
पमया विधीयत इति दष्म्, तथा चेकस्योपमानोपपरेयमावो 
दुरक्ञानः, यत्त प्रागुक्तं पूर्वावस्थामाधित्य तनेव सदर शस्त्वमित्यवस्था 
न्तरं साभ्प्रतिकसुपमायत इति तन्नोक्तितात्पय व्याचष्ठे- 

सदृशस्त्वं तवेवति रके यदाभषीयते । 
* 9 ^ ^~ © 

उपरमानान्तर तत्र अरक्तं वनवततं ॥ ५८९१॥ 



७२० सर्शीके वाक्यपदीये 

सर्वोपमानधपातिक्रान्त॑स्त्वमित्यन्योपमानब्यावरर्या स्तुतिपरमे. 
तद्भिधानमनन्वयालङ्ारच्छ।ययेति व्याख्यातमेतत् ॥ ५८१ ॥ 

तदेवं सवन्न भेदकल्पनयोपमानो पमेयभावप्रक्छप्तेव्याकरणान्तरे 
नारज्धमिदं सुत्रमितीहाप्युप्रमानविवक्षायामनारम्मोऽस्यभ्युपगत- 
एव विवक्षान्तरे त्वावश्यकमिद मित्याह --. 

अ _ (५ # ¢ [4 (११ 

युक्तपापायक् राज्ञ इत्यथस्य नदश्न। 

उपमानाविवक्षायां तदहमिति पण्यते ॥ ५८२ ॥ 
युक्तमिदमुचितमिदं राज्ञो वृत्तं राञ्यानुपालने ्यपायभूतमिदमिति 

निश्चितवलाधानख्यापनेनास्व्युपमानोपमेयभावविवक्षेति तत्सम्बन्धे 
विहितस्य वतेनायं विषय इति पुथकसूज्रमन्र प्रष्ययविध्यथ' पठ्यत 
इश्यारम्मोऽस्य समथितः, अमयाशयः-मवेदुपमानोपमेयभावविष- 
क्षायां सिद्धिः, तथा च व्याकरणान्तरेऽस्यानारस्भः, पवमिहाप्य 
नारम्भः परमतस्याविरुद्धस्याप्रतिषिद्धत्वाद् ` अहंत्ताप्रतिषिकदयि. ` 
षायां त्वस्यारस्मः सफर इति व्याकरणान्तरेऽव्यासिरुद्धाविता, अत- 
पव माष्यकारः-्रयोजनस्था पनादेव विरतो नोपभ्याश्रयेण प्रत्याचख्यौ, 
इत्थं च गेयाकरणवदु ब्रहीव्योदावपि वदोपम्यमविवश्चिष्वा योग्थ- 
तामान्नं प्रतिपिपादयिषितं भवति तदाऽनेनेव वतिरिति सिद्धम् ॥५८२॥ 
इदानीं वक्ष्यमाणप्रस्तावाथमाह- | 

प्रसक्तानुप्रसक्तस्तु वतिक्ञेषोऽभिधीयते। 
उपमानाभिसबन्धादस्मिन्वातिरुदाहूतः ॥ ५८३ ॥ 

इद शृ्तिपद्विचारः प्राधान्येन प्रस्तुतः, तत्र चेापमानखमाखवि- 
चारानुषज्ञेणापमानसम्बन्धे विधीयमानस्य वतेरिहेपन्यासो विचा- . 
रोयेव्युपमानवतिरनुषङ्गायातः प्रसक्तः तस्या पश्चात् कऋमायातोऽ- 
चुपमानवतिरप्पुपसरगच्छ्धन्दलि धाश्वथे इत्ययमव शिष्टः भ्रसङ्केन 
विचारार्थं निरूप्यत इपि धरकरणाजु सन्धिः, तत्रा्थभ्रहणं किमथ नेप. | 
खगांच्छन्दक्ि धाताविव्येवेवच्येतेति भःष्येऽथ्रहणमाक्ति्म् ५५<३॥ 
तज्नाभिप्रायं व्याचष्टे । 

भरधानकर्पनाभवरे गुणश्चञ्दस्य दशनात् । 
उपक्षगद्भता तद्धा षात वलवधकल्पना ॥ ५८४ ॥ 



तृतीयकाण्डे चतुदंशो उत्तिसमुदेशः । ७२१ 

धातुशब्देन भूवादेमुंख्यतः प्रत्यायनाद्धाताविच्युक्ते तस्य॒ शाब्दस्य 
प्रत्ययवाच्यत्वाभावारन्तरेणाप्य्थंग्रहणं धातुरूपाभ्यास्ाद् गुणकरप 
नया सखाम्यात्तव्सहचरिताऽ्थो लभ्यत इति किम? प्रहणेनेत्यथः, 
अरतरव भाष्यं शब्दे कार्यासम्भवाद्थं कायं विज्ञास्यत इति ॥५८४॥ 

तन्नरतश्ताहचर्याजियेागतेऽथं प्रतिपत्तिः कथम् अन्यस्यापि धातु. 

सबल्धिनः शब्दधर्मस्य धातुना साह चयादिव्यत आद- 

स्वै रूपमिति वेतस्मिन्नथेस्यापि परिग्रहः । 
रूपवञज्नापितस्तस्मादासन्नो ऽथो ग्रहीष्यते ॥ ५८५ ॥ 

श्न्तरङ्गत्वादहेयत्वादसाधारणत्वाच्च स्वं शाब्दस्येश्येव सर्वेन 
विशेषितस्य रूपस्य परिग्रहे सिद्धे स्वं रूपमिति रूपग्रहणं रूपवद् ` 
थोऽप्यज्गोक्रियत इति ज्ञानार्थः तथा च रूपसमानकत्तः ब्रध्यासन्न 
तरः सम्बन्धी प्रसिद्धो वाच्ये!ऽथं दव ग्रहोष्यते तावतेव वाक्यार्थस्य. 
पपच शब्दधममेस्सम्बन्धी कथप्रुरोधाद् गृद्येतेति भावः, अत्रोत्तरं 
भाष्यम्- इदं तहि प्रयाज्ञनम् उत्तरपदरोपे। यथा विज्ञायेत धातु कते. 
ऽर्थो घात्वर्थः कः पुनधांतुकताऽथ; साधनमिति ॥ ५<५ ॥ 

पतद्वथाचष्े- 

धास्वथनोषजनितं साधनत्वेन साधनम् । 
धातुना कृतपित्येवमसिपिन्पुत्रे प्रतीयते ॥ ५८६ ॥ 

धातुशब्देन स्वाथस्थात्रोपलत्तणाह् धातुङ्कतः क्रियातः क्रियया 
प्रादुभांविताऽर्थोऽ्र जिदष्ः, स च साधनं करकं तथाहि-यद्यपि 
किद्धस्वरूपं कौरकं क्रियां परत्यु पादीयते साधनत्वे तथाऽपि न रवरूपेण 
क्रियया साधनं कृतं जनितम् रपि तु साधनत्वेन सष्यापेत्तत्वात्ला- 
धनमावस्य सामान्यस्य कमांदि विश्चेदरूपस्य च क्रिया दि तच्छाधनानि 
प्रबतेयतीति , 

““व्रबत्तिरेव प्रथमं क चिदप्यनपाश्चिता । 
शक्तिरेकाधिकरणे खोतेावद पक्षेति" ॥ 

इत्यादिना पूवमेव निरींतमेतत् ॥ ५८६ ॥ 

यदुक्तमुत्तरपदल्ञाप इति तत्न केोऽयमन्वाख्यातस्वूत्रकारेणेात्तरष- 

६१ 



७२२ स्सीके वाक्यपदीये । 

दरोपा नामेच्यत ्राह- 

यददाग्दश्चरिताथेतवादत्यन्तं न प्रयुञ्यते । 
विषयेऽद शच॑नात्त्र कोपस्तस्याभिधीयते ॥ ५८७ ॥ 

हदार्थप्रयुक्तस्य शब्दस्य सत्यथ वचनशतेनापि प्रयोगे निवारयि- 
तं न पार्यते केवलमन्यते निर्ञातार्थ॑स्य चरितार्थत्वात् कृतकृत्यत्वात् 
परसक्तादशंनवत् सवं उ्यवद्धियते ततश्च धातुशब्देन क्रियाऽभिधाना- 
त् तत्कृताऽ्थस्तदुपचारात्स पवेति धातुरेवार्थो धात्व इति गोरे 
सामानाधिकरण्ये मयूरभ्यंसकादित्वात् सति समासे धातुकृतेऽथ- 
इति, यद्वस्तु खम्पद्यते तद्भाप्यकारेण दशितम् , यद्वा धातुस्तदथैः क्रि- 
या = श्रथः; पयोजनं यस्य साधनस्येव्येवमयं बहुत्रीहिः क्रियते, क्रिया 
च साधनस्य साध्यश्वादेव प्रयोजनं भवति तस्मिन् साधने वतमाना. 
दपखगारंस्वाथे वतिः, एवमथ॑ग्रहणलामश्यात् साधनलखामे प्रयो ज्ञन- 
मुक्तं साधनं भवल्िङ्गखंख्याभ्यां योक्ष्यत इति ॥ ५८७ ॥ 

तत्र शक्तिरूपत्वेन क्रियावदखच्वभूतत्वात्छाधनस्य कथं लिङ्ग 
संख्यायोग इध्यत ्राद-- | 

क्रियायास्त्ाघने द्रव्ये प्रादयो ये उ्यवास्थत।ः। 
तेऽप्यपतत््राभिधा येभ्यो वतिस्स्वाथं विधीयते ॥ ५८८ ॥ 

साधनशक्त्याश्रये दश्यपरत्र साधनशब्देन विवक्सितं शक्तिशक्ति° 
मतेारमेदात् तस्िपिन्द्रञ्ये क्रियासराधनाक्िप्ते ये वाचकरस्वेन प्रचत्ताः 
प्रादय उपसर्गा स्तेभ्यस्सस्ोधनक्रियावाचिभ्यरस्त्राथं वतिप्रव्ययेाऽयं - 
विधीयते तथां च सस््रभुतार्थासिधानाल्लिङ्गसंख्यायागण उपपद्यते 
साधने ॥ ५८८ ॥ 

तजैतस्स्यात् क्रियाविशेषद्योतकाः प्रादयोऽव्रधता नैषां द्श्याभिधा. 
नसामथ्यंमवधुतमित्याशङ्याह- 

प्रत्ययेन विना भरादिस्तत्रार्थे न प्रयुज्यते । 
भेदेन तु समाख्याने विभागः परिकसितः ॥ ५८९ ॥ 

वाक्येऽपि नियता धमाः केचिद् बुत्ताविति शब्दशक्तिप्रतिनियपा- 
यद्यपि वाक्ये प्रयुक्तानां शरादीनां द्रभ्यामिधानशक्तिनांसिति तथाऽपि 



तृतयिक।ण्े चतुद्शो वृत्तिसमुदेशः । ७२३ 

वृत्तिविषये शक्तिरियमव गम्यते, उद्रतानि उद्रतो निगतानि निवत. 
द्यखरडाऽयं शब्द्: प्रुतिप्रत्ययविभागेनान्वाख्यायमानः प्रकतिभ।- 
गस्य क्रियासराधनेापसज्ञंनद्रभ्यव चनस्वं प्रस्ययभागस्य च स्वार्थिकत्वं. 
प्रतिपद्यते; इत्थं चेापसरगांणामन्र बृत्तिविषयेऽयं स्वभावे ऽर्धब्रहशेना- 
डविधीयते, लोकिकस्येवार्थस्यान्वाख्यानाङ्गमावेने पादान।दू, अखति 
पुनरथंग्रहणे शब्दे कायांसम्भवा क्रया प्रतीताऽविनामावात् साधन- 
शक्तिमेवोपलत्तयेट्, अथंग्र हणात् तद्धेदापन्नं द्रव्यं प्रतीयते, अन्याश. 
ग्रहणमफर स्यात् ॥ ५८६ ॥ 

यदि च साधनशब्दैन शक्तिमात्रमविषक्तिनं स्यात्तदा- 

अनङ्गीकृतसक्वे तु यदि गृह्येत साधनम् । 
विभक्तिभेर्नियोगस्त्याद्ययेव तसिखादिषु ॥ ५९० ॥ 

अनुपात्ताधारे साधनमान्ने गृह्यमाणे ततस्तज्ेत्याद्ाविवात्यन्त. 
साधनप्राघान्यायाः शक्तेः शक्त्यन्तरायोग(द्यथायथं विभक्तयो न स्युः 
सर्वांस्तमयादेकवचनमेव स्यात् ततश्चासवेविभक्तित्वेऽव्ययसज्ञा 
प्रसज्येतेति लिङ्कसडख्यायोगाो विरष्येत, श्रथंत्रहणसामर्यांच्तु 

गुणीकृतक्रियासाधनं द्रव्यं ध्राघान्येनोपसरगांणां वाच्यमज्रानुगम्यत- 
इति वत्यन्तस्य सतत्वव चनतायां यथायथं क्रियासमन्वये सवं विभक्ति. 
योगाद्श्ययसज्ञाऽभावे उद्वतो निवत इत्यादिव हुवचन।न्तप्रयोगोपप- 
†तः, एकाथ शब्दान्यत्वाद् दृष्टं लिङ्गन्यश्वमिति चात्र लिङ्कान्तरयोगे - 
न विखष्यते ॥ ५२० ॥ 

नन्वेवक्षपि स्वरादिषु वतेः पाठात् प्राघ्तमभ्ययत्वमिस्यत अ्राह-- 
० क [> (. ९ ५ 

पाढद् यर वंमाक्तत्व वत्यन्तष्व्ुगम्यत । 

तेषायुद्रत इस्येव वक्तव्या सविभक्तिता ॥ ५९१ ॥ 

अविभक्तित्वं बिभक्त्यदशेनं तन्निबन्धनमग्ययसंज्ञा कश्यते तथां 
च स्वरादिपारादव्ययत्वेऽविभक्सित्वं विभक्त्यदशंनमिति सामर्थ्या. 
तज्निवन्धनाग्ययसंन्ञा पाठाद्येरङ्गोक्रियते तेषां मत उद्धत इश्यत्राभ्यय- 
श्वाद्लपे भ्राप्ते सविमक्तिता वक्तव्या प्रतिपाधा, तथा हि-श्र्श्रहण- 
सामथ्थाद्ञ्वयत्वं न भवति अन्वर्थसंज्ञा हि साऽलिङ्गासङ्ख्यत्वेऽवति- 
छते, अत्र च साघनस्य द्रन्य स्य प्रह णात्सत्ववचनत्वात्तद्भाव इत्यथः, 
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तदेवं बति; परीत्तितः, तश्परसङ्गन तत्रव्यमन्यद्पि विचार्यते-वाक्य. 
फारः पपाठ-रू पुंसाभ्यां वत्युपक्षडख्यानमिति खीपुंसाभ्यां नजस्न. 
ञो भवनादिव्दवधिविश्चेषापाद्।नेन प्राग्भवनात् प्रृतिविशेषादस्मा- 
नङ प्नजावुपदिश्यमानावपत्यादिष्वथपूरलगं प्रत्ययान् बाधित्वा यथा 
भवतस्तथा वत्यथऽपि वति बाधित्वा श्याताभिति स्तरीवत् पुंवदिति 
सिद्धघथं वतिरत्रो पखडःख्येयः, तच्च वतीति बतिसहचरितस्याथेस्थाधि- 
करणत्वेन निदेशः, यद्वा वतो विधीयमाने स्नीपुंलाभ्यामप्यसो विधेय. 
इत्यथः, भावलन्तणे सप्तमीयम् एतस्य वातिकस्य भाष्ये प्रत्थाख्यान- 
मुक्तम् ्राचा्यप्रतु्तिक्ञापथति न वत्यथें नङस्नजो भवत इति यदयं - 
खियाः पुंवदिति निदेशं करोतोति ॥ ५९१ ॥ 

पतद्कथाचष्े- 

वत्यथं नावगाहैते पुवदित्यस्य दशेनात् । 
नङ्प्नजवपवादस्य वाधक तन्निपातनम् ॥ ५९२ ॥ 

खियाः पुंवदिव्युटाश्णादत्यथादुत्कषां नऽस्नजोज्ञायते यदि 
देतो वत्यथैमवगाहेथाताम् अपवादेन निवाततेा वांतनै श्रयेत, श्चतस्तु 
नूनमेतावेतमथंमुच्ामयते येनानयेविषय उत्लगे; श्रूयत इति ज्ञापयति, 

नञु च पुवदिातनिद्शादतिरप्यस्तु यथा प्राप्तो चं नडस्नजाधपि 
त्यथ ऽधिकारेण प्रतिपादितसन्निधानो स्यातामत्याश्चडक्योक्तं बा. 
धकं तन्निपातनभित ॥ ५९२ ॥ 

क्रथमस्य बाधकत्वामस्येतदेव भ्यक्तयति-- 

एतगुतक्रामतो नूनं व्यर्थं नज्स्नजाविति। 
तयोः ्रहट्ावुस्स्गा बाधनान्नोपपते ॥ ५९३ ॥ 

अपवादविषये प्रचत्तिरुत्सगस्यापरभ्यमानाऽन्यथाऽचुपपस्याऽप- 
वादमधावतंयति ततेाऽस्यथा स्वे चावकाशवानयसुत्समे बराकः,तन्न 
कथं ग्रवत॑तेति बाधकत्वनिश्चयोऽस्य, अप्राप्त्यनुमानं हि बाधा तन्न 
यथाऽपवाद्ः स्वरूपनिवृत्तो ससंरम्भाऽपि सामान्यविधेः स्वविषये 
प्राप्ति सुचयति तथा नपातनमात्मरूप्रतिटस्म्याच्रतमपि यथा 
धाप्तव।घने पयं वस्यति वथा सर्वादि वातिके निपातनमष्येवंज्ञातीय- 
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कमिति बाधकानि निपातनानि व्यवस्थापितानि, अतश्च बल्यं 
पोँस्नमित्यादिप्रयेगेऽसाघुः ॥ ५९३ ॥ 

पवमपि सरीवदितिन लिध्ये{दति चादयित्वा योगापे ` ज्ञापक. 
भिति भाष्यं तद्विघणोति- 

नञ्स्नजो विहतो येन स योगो नावगाहते । 
वतिभकरणं तद्धि लिङ्गमेव सपथ्येते ॥ ५९४ ॥ 

सामान्यते! द्रष्टमिदं लिङ्गमचुमानं ज्ञापकं तथाहि स्त्रीपुंलाभ्यां 
नञस्नञो भवनादिति ये येोगर्ख वत्यर्थः नाक्रामतीव्येवब्यापारमिदं 
लि सुपपद्यते वतिप्ररकरणमिति तेन तु्यं तन्न तस्येव तदहंमिति सूत्र 
त्रयविहितेऽपि वतावथ नञस्नञावुत्करामतं इत्यर्थः, तथा चतान्योगान 
पेत्तत इति येगापेत्तं तज्ज्ञापकं सुज, ततश्च वत्यथं नङस्नजोरभावात् 
स्जीवदित्यपि सिध्यति, 

“विशेषनिरपेक्चस्य लिङ्गस्य ज्ञापकत्वतः+ 
इति सिद्धम् ॥ ५९४ ॥ 
तदेवमुपमानप्रसङ्गायाता वतिविचारितः, इदानीपुपमानविचार 

परीत्तणीयं बहूनामुपमेयानामुपमानं यदैकमुपादोयते तदा किमु पमेय. 
मेदमचुवतेते तदु श्रथाभिन्नमेवोपकाराय प्रभवतीति संशीतावाद- 

अभेदेनापमानस्य भिन्नाथापनिपातिता । 
ऊदहस्तथोपमानानामङ्वन्नोपरभ्यते ।॥ ५९५ ॥ 

इह प्रधानाचुग्रहाय गुणाः प्रसज्थमाना यथाऽनुग्रहाय भवन्ति प्र 
धानस्य तथेवात्मरूपमञुवतेन्त इति न्यायः, एकत्वेनेव तु स्वधमंण युक्तं 
दाक्नोध्युपमानसु पमेयमनेकसु पकतुमिति क्िमनुरोधाद् मेद्मवलम्बे 
त, अत एव विरृताद्ुपमेयभेदेऽपि प्रक्तिगतमेव बचनमभिन्नाथावेद् 
कम॒पमानमित्यूहो यथोपमेयं वचनभेदे न दश्यते तय थाऽङ्गनान्नामू 
हाभावोऽ भेदादेव निन्ञांतभेदत्वात् सङ्ख्यान्तर परिणामस्य ऊतक्क 
त्यत्वादिति संबन्धवबाधनमेवाज, तथा चेाहविद्ामामस्नायः- 

श्ङ्ञानि ज्ञातनामानि उपमानेन्द्रियाणिच । 
पतानि नोहं गच्छन्ति ्धिगो विषमं हिं तद् इति । 

ततनेहोपात्तमेव ट छ्टान्तदाष्टान्तिकमुदाषहियते-अङ्गानामनृहा यथा यत्य- 
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एमायमश्ृतारो वा पद्धिराहते भचिमां तस्मादेनसः प्रमोचयत्विश्यन्रेक- 
पश्चके ्रृतियागे उर शव्येकवचनमङ्गनाम दिपश्चकेऽपि विरृतियागे ` 
अस्योहामावात् पश् शत्याहसातामिति चास्यैव विपरिणामी न पुनख्रसी 
ईति विपरिणम्यते, भङ्गिभेद्च्चाङ्खानां सङ्ख्यामेद्स्यावधारणादिनि चा- 
त न्याय्यः, पवं बहुपशकेऽपि विङृतियागे पशव आअआदसतेष्यूह्यते नेशं- 
सीति, तद्वदुपमानानामनूहा यथा कंश्यपेवःसा अच्िद्े श्रोणी कववबे।- 
रुरेकपणंत्यादि; श्रभेदेनेवेापमातं शक्तेखपमानपदानां कश्य पकवषन्े- 
काणां कच्छपमत्स्यजातीयकरवीरवाचिनां यथोापमेयं लिङ्गलङ्ख्यामि- 
रपरिणामे। न भवति, पवमूहाभावेा भ्यायविदां प्रलिद्धोऽज्रायेदेः 
नेपमानस्य संवाद्क उक्तः ॥ ५९५ ॥ 

संवादक्रान्तरमनव्याह- 

गवेयुके चरौ दृष्टा गोविकतौक्षबापयोः । 
पश्च रुद्र इव शेताित्येकवचनश्ुतिः ॥ ५९६ ॥ | 

रुदर इवेतो गोविकर्तात्तवापो पशु अभिमन्यते इति वेदे श्रूयते तथाहि ` 
गवेथुना वृणजातिविशेषेण संस्कृते चरो प्रकृते गेविकर्तात्तवापयोधि- 
शसिश्नोरियमुपमा सद्र इवेतो विशसितारो गाविक्तंना्षवापौ गावि. 
छृन्ततोति गाबिकर्तः भअत्तान्वपतीश्यत्तवापः तन्नामानो पशनां विशल्ि ` 
तारो तो चोपमेयात्रेकवचनान्तेन रुद्रशब्देनोपमानेनात्र दरष्टौ तथा चेक- 
वचनश्चुतिरियं रद्र इति द्र शाऽस्मिन्नाम्नाय इत्यस्मादेवाम्नायादुपमान. 
मुपात्तेकस्षङ्ख्यमे वानेकमप्युपमेयसुपसंस्करोतीति निश्चीयते॥ ५९६ ॥ 
यदि पुनरूपमेयभेदेनेपमानं भिद्यते तदा- 

उपमानस्य भेदा बहुषु स्यादजो विधिः । 
क।इयपा इति रोपः स्यात्तथा प्रतिङ्कातेप्वपि ॥ ५९७ ॥ ` 

यजजेश्चेति बहुषु दुगुच्यते तन्न चाद्यते वदस्य बदयेोर्वाऽपत्यानि 
वहुनि माणवका बिदा इध्यत्रापत्ये बहष्वित्यथं भ्याख्यायमाने बहुषु 
लुङ न प्राप्नोति अञ वेदस्य वैदयेरिष्येकद्वथोरुत्पत्ते; श्रत उक्तं मा 
भूदेवम् अनन्तं यद्वहुष्विति भविष्यति तत उक्तं नवं शक्यम् इहापि स्यात् 

कद्यपाः प्रतिकृतयः काश्यप इलि काश्यपस्यापत्य काश्यपः बिद्ाद्य- ` 
ञि काश्यप दव प्रतिङृतथः काश्यपा इति, शवे प्रतिङ्ताविध्यु्पन्नस्य क- 



पती यकण्डे चतुदेश्चो इतति पयुदेशः । ७२७ 

ने देव पथादिष्वाज्ञीविकाथं चापरय इति दपि छते प्रतिकतिषहुत्वेऽज- 
न्तस्य बतेमानत्वादञन्तं बहुभ्विति लुक्गस्यात् तथा च कश्यपा इति भ्र. 
तिकृतिषु साधुः श्यादु; न चेष्यते काश्यपा इव्येवेष्यत इति भ्रञ्यो वहु 
भ्विति स्थापितं, नेदस्यापत्यानि विदा इत्यश्च स्वेकव चनद्धिवचना 
न्तस्य प्रवृत्तो बहुषु लेपे! यूनीव्युक्तव्वाददेाषः, यदि चात्रोपमेवमेदादु 
पमानमेद्स्तद्। प्रतिकृतोनामुपमेयानां बहुत्वादुपमानं  काश्यपाऽपि भि- 
त्न इति बहुष्वेवायमञ्स्यात् तथा चाये! बहुष्विध्येवमणप्यत्र छुकप्रसज्ये- 
तेति भाष्यविरोधः, कश्यपा इति प्रतिरृतिषु चानिष्टप्रयेोगप्रसङ्गः त. 
स्मादुपमेयभेदेऽपि नोपमानं भिद्यते ॥ ५६७ ॥ 

रन्वेवं काश्यप इव प्रतिकृतय इति विहितस्ये प्रत्ययस्य दपि युक्तव- 
द्ावादेकवचनमेव स्यादित्याद- 

एव तु युक्तवद्धादादत्रेकवचनं भवेत् । 
पवमिव्युपमेयमेदेऽप्यजहदेकसङखस्याकस्यापमानस्य प्रवृत्तो प्रति. 

छतिबहुत्वेऽप्ये कवचनमतिदेशादनिष्टमापद्येत, शन्न परिदहारमुतप्े्ति- 
तमाह- 

लुम्मनुष्ये तथोक्तः स्थारिङ्ङ्स्ये कस्य सिद्धये ॥ ५९८ ॥ 
लङ्गसिष्यर्थं द्धम्मनुस्य इति वातिके लिङ्गग्रहणात् केवलादचन 

मत्र प्रकरणेऽतिदेशान्न भवतीत्यव्रसीयते; अन्यथा लि ङ्गव चनलिष्य्थं- 
भिव्येव ब्रूयात् तस्माल्ञि स्येकस्य सिष्यश्मेवममिधानं स्यात् संमा 
व्यत इत्यभिधेयाश्रयमे कवचनं भवति चञ्चेव मनुष्यः चञ्चेव मचुष्या 
चञ्चा इति मनुष्यसङ्ग ख्येव; लिङ्गं तु चञचाऽइश्रयम् एवं कास्यपा 
इ्त्यश्नापि पुल्लि्गभतिदेशाद्चन् तु अ्रतिरृतिगतमेव ॥ ५६८ ॥ 

नु चाविशेषेण दपि युक्तवच्यक्तित्र बने इत्युक्ते कथं वार्तिके लि- 
ङ्मातज्रपाठादनत्न वचनप्रपाक्रियते, श्रतिदेशप्रा्मपि चामनुष्यलुप्येव 
वातिकक्तामरारयादस्तु तत्रापि हरीतक्यादिषु व्यक्तिरिति वचनात्सि. 
रिति काश्यपा इत्यत्र कथं वचनं युक्तवद्धावान्न स्यादित्याशङ्क्य 
परिहारान्तरं वक्तमाह- 

उपमेयषु भिन्नेषु किञ्चेदेकं प्रवते | कुं 
्रत्यबस्य विधो तत्र नित्यं युक्तवदिष्यते ॥ ५९९ ॥ 



७२८  सरीके वाक्यपदीये | 

नानाभूतेषु परिच्छेयेषु भ्रतिङृतिरूपे्वनिन्नं वा कन उत्पत्तिनिः' 
मित्तमुपमानमन्न उ्याप्रियते प्रत्युपमेयं वा भिन्नमिति दो पत्तो स्तः 
तत्राभिन्नस्य व्यापारे प्रतिकृतिबहुत्वे दुपि युक्तवदिति युक्वद्धा- 
नियत पव प्रवतेते तया चेष्यत प्वेति न का चिदनिष्टा पत्तिः ॥५९९॥ 

यदा पुनरूपमानं मेदेनेापमेयं भ्रति वतेते तदा काश्यपा इति लसि. 
दिरित्याद- 

यदा प्रर्युपतेयं तु तदेकेकमवास्थतम् । 
तद्। बाह्ाथमेदेन तद्धितान्तं प्रचीयते ॥ ६०० ॥ 

उपमेयमेदे भव्येकपुपमानं यदा परिच्छेदाय प्रवर्तते तदा प्राथ- 
मकटिपकेऽथं भेदे नास्ति तथा च काश्यपस्य प्रतिकृतिः काश्यपः, 
एवं द्वितीयेऽपि काश्यपस्तृतीयेऽपि काश्यप इति प्रव्येकमभिसंबन्धा - 
ज्नानात्वमन्न नास्ति केवलमेतत्त द्धितान्तं छघप्रतिङृतिभ्रव्ययं शब्दरूपं 
प्रचीयते परचयमनेकत्वमा पद्यते तथाहि सङूपाणामेकशेषवशेन काश्य. 
पश्च काश्यपश्च काश्यपश्च जाश्यपा इति बहुत्वे संबध्यते न चेदानीम 
तिदेशक्ञाखस्य दपि युक्तबदित्यस्य व्यापारोऽस्ति वृत्तत्वाचद्धधापार- 
स्य, यदा तु काश्यप इवायं पतिरतिसमूह इति प्रथममेव प्रत्ययस्तदा- ` 
ऽस्य व्यापारः, तथाहि युक्तस्य सङ्ख्याभेदोऽस्ति तन्निबन्धनम्, श्दा- 
नींतु प्रतिृतीनां प्रचय इतिं श्रन्येाऽयं बाह्याथ मेद निवन्धनस्लङ्ख्यामे 
दोन निंवतेते ॥ ६०० ॥ 

ननु चेवमपि दुव्ं एवायं प्रचीयमान इति युक्तवद्भावः कस्मान्न ` 
भवतीत्याशङ्क्य निदशंेनद्वारेण व्पुत्पाद्यति- 

यथा समृहप्रचये द्वगूनां मिन्नसङ्ह्यत। । 
पञ्च पुखयादिषु तथा सुबन्तः प्रचयो भवेत् ॥ ६०९ ॥ 

पच्च पूखास्समाहताः पश्चपुलीति दविशुरेकवचनमिति कृत पक्र 
वद्धवे पञ्चपुली च ष्ञ्चद्रखी च पञ्चपूली चेत्येकशेषे पञ्चपूटव इति 
वड्स्वे पुनरेकवद्ध।वः कस्मान्न भवतीति चेदय; न वाऽन्यतरस्यानेकत्वा 
दिध्युत्तरमुक्तम् श्रयं हि न द्विगुरेकाथाभिधायी किन्त्वन्यस्येकशेषशब्द् 
स्येदं बहुत्वं दिग्ब्थ॑स्य द्येकवद्धाव श्रारब्धः, ररते चकशेषेऽर्थान्तस 
नपेश्षस्य द्विगोरेव येऽर्भस्तत्रेकवद्धावः स एव हि द्विगव्थो न्याय्यः | 



तृतीयकाण्डे चतुदेशो उत्ति समुदेशः । ७२९ 

छते श्वेकशेषे द्विग्व्थंसमुदायस्य प्रचितस्य द्विग्वर्थाद्न्यत्वाद्तर ङ्ग 
` प्राथम्रकल्पिके द्विग्वथ चरिताथत्वादेकवद्ध(वस्य पुनरध्रात्िः, एवमिह 
षः सोाऽ्था या दुबन्तादेव प्रतीयतेऽन्यानपेत्तादिव्येकशेषे कृते श. 
ब्दान्तश्त्वादन्तरङ्खे चरितार्थो युक्तवद्भावे वहिरङ्गेऽतर प्रचयवदुष्वे न 
प्रवर्तते ॥ ६०१ ॥ 

तद्र दरष्टान्तोऽयमसद्र श श्त्याह- 

प्रचये भिधयमाने तु सङ्ख्या पृषु भिद्यते । 
 अथभेदो लुबन्तेषु नेवं कश्चन दश्यते ॥ ६०२॥ 
पञ्चपूलाः समाहताः पञ्चपृरीति योऽर्थो द्विगोरवधायंते नासा- 

वेव पञ्चपूख्य इति प्रचय विवक्षायामेकशेषे कते, पूवत्र हि पञ्चसङ्कया- 
ऽवच्छिन्नोऽथंः, एकरोषे तु पञ्चदरासङ्कधाऽवच्छिन्नः; ढयोरेकशेषे तु 
पञ्चपूल्याविति दशसङ्क्धाऽवच्छिन्नः; तस्माद् द्वबहुल्वादिना प्रचये 
भिद्यमाने द्विग्बथंसंख्या ऽन्येव संख्या जायते; तथा च नायं दिम्बथं- 
इति शक्यते वक्तुं पञ्चसङ्खया ऽवच्छिन्नसमाहियमाणाथंवाचकःत्वादेव 
द्विगोरिति युक्तः, अत्र न वाऽन्यस्यानेकत्वादिति परिहारः, इदतुद्धु 
बन्तविषये न कश्चनाथंस्य सेदः, य एव द्यथंः प्रत्येकमुपमानसस्बन्धे 
प्रचयविवक्चायामेकशेषे कते सख एव कस्याप्युपमानस्य बहुषुपमेयेषु 
सम्बन्धे प्रथमत पव बहुवचनस्य प्रवृत्तो; तथा चाथमेदाभावादन्र 
पचयार्थोऽपि वथः शक्यते वक्तमिति तत्र वचनातिदेशः स्यादेव, 

ननु चास्त्येवाथंमेदः तथादि प्रत्येकं प्रतिरृतीनामु पमानसम्बन्धे 
सत्येकशेषेण बहव चनान्तप्रयोगे भ्रतिङूतेरेकेकस्याः काश्यप उपमान. 
त्वेन प्रतीयते; अभिन्नस्य तूपमानस्य बहुषुपमेयेषु सम्बन्धे प्रतिकृति- 
समूदस्येकः काश्यपः ध्रतीयेतोपमानमिति धतिरतीनां परिच्छेद्य. 
त्वाविशेषेऽप्यसिति मेदः, सत्यमेतावानस्ति विशेषः; किन्तु दुबन्तस्या. 
्थानवगमाल्ल्ुपा सम्बन्धित्वेन प्रचयो ऽप्यथ ऽवच्छेदमहव्येव, तथाहि 
य एव दलुबन्तवाच्यः प्रतिकृतिरूपोऽथेः सख एव प्रचये बहुत्वमापद्यते 
नान्यः, किञ्च-काश्यप इव काश्यप इत्यन्न प्रयोजनाभावादतिदेश्चो न 
प्रवतंते दयोरपि प्ररुतिग्रत्ययाथंयोरेकाथंत्वात् तथा च प्रचयविवश्चा- 
यामेव युक्तवद्भावेन कृत्यं काश्यप इव प्रतिङतय इत्यत्रापि हि प्रति 
कृतीनासुपमेयानामेकशेषादेव बहुस्वमवघायेत इति बदहिरङ एवाथे, 

&२ 



७३० सटीक वाक्यपदीये । 

सम्भवति युक्तवद्भावः प्रवततैव; तस्मात्प्रकारान्तरेणात्र काश्यप- 
इत्यस्य क्िद्धिवंक्तभ्या न त्वेकशेषेणाप्यत्र सिद्धिः ॥ ६०२ ॥ 
तत्प्रकारान्तरमाद- 

येषूपमेयवचनरशब्दोऽन्यो न प्रयुज्यते । 
उपमानस्य तत्रान्येस्पह्थया भेद इष्यते ॥ ६०३ ॥ 

येषु छुबन्तेषुपमेयवचनः परिच्छे्यभूतप्रतिङ्त्यथैः शब्दो दुब. 
न्तादन्यो नोच्चायंते तक्रोपमानस्य काश्यपस्य संख्यामेद् इष्यते भिन्न. 
मन्रोपमानं प्रवतत इत्यर्थः, तथाहि-उपमेयवचनस्य शब्दस्योपादाने 
तत पव बहुत्वावगतेरपवानं भिन्नमेबोपमेयोपकाराय प्रमवति तथथा- 
काश्यप इव देवद त्तयज्दत्तविष्णुमित्रा इमाः प्रतिकृतय इश्यादो, यदा 
तूपमेयवाची शब्दो न प्रयुज्यते तदा काश्यप इत्युक्तं सन्देहः किमे 
कस्या प्रतिरृतेरिदसुपमानमुतानेकस्या इति, अनेकस्या अप्युपमाने 
युकव्भावेन काश्यपशब्दस्येकवचनान्तस्योपपत्तेः, तस्मादज्ोपमेय 
मेदपरिच्छेदायोपक्रमत एव काश्यप आत्ममेदमुषपानभूततः भ्रति 
पद्यत इति काश्यपाः प्रतिकृतय इति सिद्धम् , अभ्येरिति चान्न वचनं. 
मतान्तरस्थ वक्ष्यमाणत्वात् ॥ ६०३ ॥ 

अत्रेवाथं निदशेनमाह- 

यथा गुडतिकादीनां प्रयागादेकसङ्कयता । 
पाकदेरप्रयोगे तु भिन्नसङ्कयाऽभिधीयते ॥ ६०४ ॥ 

गुडतिलतरडखानां पाकः; ताघ्रः पलाशेषु बभूव राग इत्यादौ 
वाक्यादिवहुत्वादेवावध्रुतनानात्वः पाकादिरेकत्वेनेव निदिश्यते, यदा 
त॒ पाक्यभेदावधारणनिमित्तः स्वाध्रयभेदावधारणनिपित्तश्च शब्दा 
न्तरप्रयोगौ नास्ति तदा पाको राग इत्युक्ते सन्देहः किपरक्रपाक्यद्रन्य- 
गतोभयं पाकोऽथानेकगतः, तथा किमेकाधारोऽयं रागोऽथानेका- ` 
धार इति निश्चयप्रतिपच्य्थंः पाको पाकां रागो रागा इत्यनेकत्व 
संख्यायुक्तं एवाथः प्रतिनिदिश्यते ॥ ६०४ ॥ 

एवमिहावीति दा्ान्तिके योज्यितुमाह- 

यस्सम्बन्धगतो भेदः स प्रयोगे प्रतीयते; 



तृतीयकाण्डे चतुदश बृत्तिसयदेशः । ७६१ 

सम्बन्धिनापतो मेद उपमेयेन गम्यते ॥ ६०५॥ 
यः स्वतो न भिद्यतेऽपि तु सम्बन्धिमेदाद् मेदमबलम्बते स स. 

म्बन्धिवचनस्य प्रयोगे मेदश्रतीतिमासादयति पदाथः; तद्यथा गुडा 
दीनां प्रयोगे पाकादि, अप्रयोगे तु सम्बन्धिव चनस्य यथा पाकादेर्वि- 
शेषो नाबधायते तथा प्रतिङृतिव चनस्थाप्रयोगे तद्वतो मेदो विक्तेष. 
उपमेये परिच्छेये नावधायत इति तद्थ॑मुपात्तमे रमेवोपमानं प्रव- 
तंते तथा च भिन्ननोपमानेनोपपरेयस्य मेद आवेद्यत इत्यर्थः; ॥६०५॥ 

पतदेव निगमयति - 

तस्परात्समानखनन्दुत्वप्रसङ्गविनिदत्तये । 
उपमेयगतो मेद उपपानेषु इश्यते ॥ ६०६ ॥ 

काश्यप इत्युक्तेऽपत्यं गोत्रं प्रतीयेत न नियमेन प्रतिकृति; सत्या. 
मपि बोपमानसखम्बन्धप्रतिपत्तावेकानेकसाधारणस्योपमेयस्यावगमात् 
सामान्यशब्दत्वसुच्यते, ततश्च तन्निवारणायोपमेयाश्रथसेदप्रतिष 
स्यथं प्रघांनाञ्चुयायित्वाद् गुणानामुपमानमवलम्बते मेरम् ॥ ६०६ ॥ 

उपक्रम एव यदा तद्य पमेयव चनस्य प्रयोग <तदा गताथंस्वाद्वडुत्व- 
स्याप्रयोग इत्याश ङ्धान्ये रिति वचनान्मतान्तरं यद् रुचितं तदुपक्र- 
मते वक्तम्- 

उपमानं समस्तानापाभेन्ने श्रूवरे कव चित् । 
भिन्नानाय्ुपमेषानमिकेकं वोपमीयते ॥ ६०७॥ 

इह कदा चित्समुदितानामेकमुयमानमु पमेयानां ; कदा चित्त 
नानाभूतानां भ्रव्येकमुपमानप्रन्रत्तिरिति तड्दढंतम् ॥ ६०७ ॥ 

पुवत्र पश्चे निदशनमाद- 

यथा गरुड इत्यतद्रषुः पेक्ष प्रयुज्यते । 
एकेन यत्र सारय वैनतेयेन हस्तिनाम् ॥ ६०८ ॥ 

गजानां सन्नि वेशविशेषो हि गरुडेनो पमीयते गरड इषेमे हस्तिने. 
इति, पव मश्वानां रचनाविशेषो मकरेण मकर इवेमे वाजिन इति, 
तथा श्येन इवेमे इष्टका इति, एवं चायं गर उव्यूहादिः सन्निवेशकिशेषो 
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रचनामेदः सेनिकादेः परिकटिपतः शक्यते वेनतेयादिनोपमातं यदेक 
वचनान्त एव गरूडशब्द्; प्रयुज्यते तथाहि गरूडाङृतयो गजा गम्य. 
न्त इति संस्थानविशेषो गरूडेन परिच्छिन्नो भवतीति सम्बन्धिमेदा- 
दन्रभेदो न भवति, न हि गरुडस्योपमेया गजाः सम्बन्धिनोऽपि तु 
तदुव्यूहः, यद्ा तु गर्डा इवेमे हस्तिनो मकरा इवेमे वाजिन इति 
बहूव चन्रयोगस्तदा प्रत्येकं हस््तिनामश्वानां चोपमरेयत्वं प्रतीयेत 
तथा च शीघ्रजवत्वादिना साद्रश्येनोपमानमवबगम्येत न तु व्यूहः 
परिमेयोऽवधायते ॥ ६०८॥ 

पवमिहापि- 

एकस्यापि प्रतीयेत भिन्ना भ्रतिदतिस्सह । 
क।शयपरस्येति तेनाय भ्रस्येकपवतिष्ठते ॥ ६०९ ॥ 

यदि काश्यप इवेमाः प्रतिकृतयः काश्यप इव्येकवचनान्तमुपमानं. 

प्रयुज्यते तदा गर्डस्येव हस्तिनो व्यूहेन तुल्याः काश्यपस्य नानाभूता- 
प्रतिरृतिः केन चित्छन्निवेशादिना धमेण सह तुल्या विज्ञायेत नतु 
प्रवयेकमुपमानं गभ्येत, सहशब्दस्तुट्याथः, तद्योगे काश्यपस्येति षष्ठी 
तस्मास्प्रत्येकमुपमानभावध्रतिपव्यथमनत्न काश्यपशब्दः प्रव्युपमेयं मेद. 
नेवावतिष्ठते, पृरवंत्र दशन उपमेयशब्दस्याप्रयोग उपमेयभेदावगमायो. 
पमानं पाराथ्यांदात्ममेदं प्रतिपद्यत इत्युक्तम् , इह पुनः खव्युपमेय- 
शब्दभ्रयोगे भेदेनोपमानस्य दुष्टत्वात् प्रत्यु पमेयमेकेकमुपमानमिति 
धरति पच्यर्थमुपक्रम एव मेदसुपमानमुपादत्त इति दशेनभेदः ॥ ६०९ ॥ 

इदानोमेकेन समुदि तानामुपमाने निदशनान्तरं परसिद्धतरमाद- 

मेघाः चैर इवेत्युक्तं समस्तानां भरतीयते । 
सादृश्यं गिरिणेकेन भस्येकं तेन भिधते ॥ ६१० ॥ 

शेर इवामी बलाहकः महापरिमाणा नानाविधरागविच्छुरिता. 
नेकसंस्थानरिखरत्वादिति पवेतेनेकेन वलाहकानामुपमीयमानत्वे 
सथुदितानां गिरि तु्यत्वमवधायंते न तु प्रत्येक, न द्येकैको मेधः पर्व. 
तक्षद शोऽनेकवणं विच्छुरितानेकसंस्थानशिखरत्वादिभि; पवंतसाधा 
रणधर्माभाव।देकेकस्य समुदितानामेव हि तथाभावः ; यत एवमेक. 
क्चनान्तमुपमानमनेकस्य समुदितस्य स्याद न प्रत्येकं तेन कारणेन 
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सत्युपमेय शब्दप्रयोगे सम्बन्धिन उपमेयस्य समुदितस्यौकस्यापि 
भावात् सम्बन्धिमेदानिश्चयात् पाकादिवदु पमानस्थातोऽवधारणात् 
प्रत्येकमुपमानसस्बन्धप्रतीत्यथमिदं काश्यपलक्षणमुपमानमुपक्रम 
एषात्मसेदं प्रतिपद्यत इत्यथैः, 

तदेवं िवक्षिताथंप्रतीत्यथं काश्यपा इति वहुव चनप्रयोगोऽव- 
स्थापितः, नन्वेवमुपक्रम पव भेद पतिपत्तेरजो बहुपूत्पत्तिः स्यादिष्य. 
यो बहुष्वित्येव द्दुगत्र प्राप्नोति, नेष दोषः-अञजेकस्व पव यथं उत्प- 
द्यते तथा च युक्तवद्धावादेकष चनं प्राप्तमित्येकशेषेण बहुवचनं सम. 
थतं, तन्नापि च युक्तवद्धाघस्य प्रा्तिमाशङ्क्योपमेयमेदध्रतिपच्य्थं. 
बहुवचनमिदं समथितं, तथा च विवक्षिता प्रतिपादनानुरोधायुक्त- 
वद्धावायातं वचनच्च बाध्यते, एतमेव च न्यायं गर्भीङत्य हरी तक्प्रा- 
दिषु व्यक्तिरिव्युक्तमितीदमपि तत्रेव द्रष्टव्यम् , अञ्जन्तं यद्रहुष्विव्यपि 
चाश्रीयमाणेऽच्र दुंग्रसङ्खो माष्येऽभिहितः-तथा हि यजजञ।श्चेत्यत्र 
यस्कादिभ्यो गोत्र इत्यतो गोच्रग्रहणाुवतेर्लोकिकस्य चापत्यलश्चषणस्य 
तच्च गोत्रस्य ग्रहणाद्जन्तं यद्हुषु गो्रमित्याश्रयणात् प्रतिङृतिबहु- 
त्वाभावाल्छगविषयोऽयम् , 

इत्थं च कत्वां वदस्य वेदयोर्वा ऽपल्यानि बहूनि बिदा ₹इत्य्नाप्य- 
अन्तस्य गो्रबहुत्वे वतमानत्वादनेनेव लुक् सिद्ध इति, एकवचनदि- 
वचनान्तस्य च प्रच॒त्तो यूनीव्येतदनारञ्धब्यमिति भाष्ये सिद्धान्तोऽ- 
वस्थापितः खोकिकस्य हि गोत्रस्य यजञोश्चेत्यन्न ग्रहणायवाऽपि 
गोत्रमिति गतमेतत् ॥ ६९० ॥ 1 

इदानीमुपमानप्रसङ्धेन समास्ताच्च तद्िषयादित्वयमिवार्थविषय. 
श्डविधिविचायंते-तत्र तदित्यनेन कि प्रतिनिदिश्यत इति भाष्यं, 
सवंनाम्ना प्रधानपरामशंः समुचितः, समासश्चात्र प्रधानं पत्ययप्रकर- 
तित्वेन गुणभावादिवार्थोऽपि चछविधो गुणभावादधधानमित्यन्य- 
स्याखस्भवात् कस्य परामश इति प्रश्नः ! 

अधोत्तरं-प्रस्यय इति, स एव हि विधेयत्वासप्रधानं सर्वनामसं. 
बन्धयोग्य इत्याशयः, अनन्तरमुक्तं कथं समासो नाम च्छविषयः स्या. 
दिति मवेत् प्राधान्याच्छप्रत्ययस्य परामशः किन्त्व्थंस्यासङ्तिः-त- 
थाहि-प्रत्ययो विषयो यस्य॒ तस्माव्समासाच्छप्रत्ययो भवतीध्यर्थः 
सम्पयते समासस्य कथं छगप्रत्ययो विषयस्स्याद् न हि शब्दः शब्दस्य 
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विषयो भवति ; अथं एव हि शब्दस्थाभिधेयो विषयो न्याय्यः शाब्द्- 
स्त्वनुकरणस्य प्रत्याय्यो भवेद्धिषयो न च समासश्छस्याचुकरणं छ 

पव हि यथा स्याह अथान्नायमाश्नायः अनन्यत्र भावो विषयाथे इति 

खडप्रत्ययादन्यत्न यस्य समासस्यामावः स च्छविषयः समा 

स इति, पतदयुकमित्याद- 

छापेक्ष। तादविषयत। विधेयसान्न गम्यते । 
काकताल यपित्यत्र प्रसिद्धं द्यपलक्षणम् ॥ ६११ ॥ 

यस्समासश्छप्रत्ययादन्यन्न न भवति ततश्छो भवतीध्येवं छगप्रव्य. 
यापेश्चं समासस्य तद्धिषयत्वं न धरते काकतारीयमित्यन्न श्युत्पाद्य 
द्ये यस्माद्यन्निज्ञातं तदन्यस्य ज्ञसिदेतुरुपपद्यते छगप्रव्ययो ऽनेने वेदं 
प्रथमत्तया विधेय इत्यप्रसिद्धमममुमुपाश्रिध्य विशेषणं कथमेतद्धिषय 
तया प्रकृतिभूतः समासा ऽवच्छेत्तं पायते, यदि हि च्छप्रव्ययो लक्षणा 
न्तरेण छन्धात्मरूपो भवेत् तदा तन्न नियतत्वं प्रकृतेः समासस्या 
चधायं प्रत्ययविध्यर्थमुपादानं युञ्यते न तु छश्षणान्तरेण च्छो 
विहितः ;इदमेव ह्यत्पत्ति वाक्यमस्य तथा च प्राक्छविधेः । समास 
स्य॒ च्छविषयत्वमसिद्धं कथमनूद्यते ? अथ भाव्यवस्था ऽऽश्रयेण - 
चछ विषयत्वं समश्य॑ते तदा किमनेनोक्तेन यस्मात्छमासाच्छो विधा. 
स्यते स चेच्छविषयो भवति तस्माच्छगप्रत्ययो भवतीस्येवमथं विज्ञाय. 
माने न कश्ित्पकृतेरुपकासोऽभिहितो भवति च्छ प्रकतेस्समासस्य चछ. 
विषयत्वान्यभिचारादन्थस्य निवतंनीयस्य सिदधस्याभावात् ॥६१९॥ 

नयु च भाव्यवश्थाऽऽश्रयेण चडविषयत्वस मरने विशेषणस्य - 
स्ति प्रयोजनं तथाहि चछविषयत्वेन समासस्य विशेषणे विषयार्थस्या- 
नन्यन्न भावरूपस्वाच्छप्रत्ययादप्रयोगः . समास्याय ख्यापितो 
भवतीष्याशङ्क्याह-- 

राजाद्वा दिश्च विषयः स्यादन्यो वैत्यनिश्चितम् । 

तेन च्छस्य विधानास्पाग्न्यपदेश्चा न विद्यते ॥ ६१२॥ 

 तद्िषथादिश्यनेनः चछविषयः समासो विरोषेणोपादीय पानः सर्वो 

राजाश्वादिः प्रसिद्धो विधास्थमानच्छप्कृतित्वादेव च्छविषयोऽन्यो. 
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वा प्रकरणान्तरेण संभाव्यमानः छविषयो गृष्टोतेस्येतावन्नाव. 
धारितं येन प्रसिद्धस्य निश्चितच्छप्रत्ययविषयत्वप्रणाडिकया सा 
धुत्वं ज्ञाप्येत समासस्य प्रकारन्तरेण हि च्छविषयत्वानुपपत्तेश्छध- 
त्ययप्रकृतिस्वादेव समासस्य तदु विषयत्वम् , इत्थं च सवस्य स 
मासस्य प्ररृतित्वोपपत्तौ किमनेन विशेषणेन व्यवच्छियेत; न च 
स्वंस्य समास्तस्य चछप्रत्ययादन्यत्रासाधुत्वमेवं ज्ञाप्यते ? अनिष्टः, 
न चानिष्टां शास्रप्रक्छक्छिन्याय्या, तदित्यस्य तु परामशनीयम- 
न्यत्कर्प्यतां तस्माच्छविधेः पूव नियतस्य समासस्य प्रसिद्धतद्विषय. 
स्याभावाच्छविषयादिति विशेषणं न युक्तम् , सिद्धे हि प्रत्यये 
कार्यान्तरे तेन विशेषणं प्रकूतिरूपस्य द्रष्ट, तद्यथा षष्ठयतसर्थ॑प्रत्यये' 
नेति न तु स्वयमलन्धास्मलाभः स्वनिमित्तस्येव विशेषणं युक्तं स्वजा. 
नेनान्यधोहेतुः सिद्धे यथं ज्ञापको भवति, 

तदेवं प्रधानप्रत्यवमशंसंभवे सर्वनाम्ना छविधो निमत्तभूतः परत्य 
वस्बृश्यत इवाथंः सोऽपि ह्यत्र प्रकृतस्वात्खन्निहित इत्युक्तम् , एवं तर्ही 
वाथ; प्रतिनिदिश्यत इति, इवार्थ॑श्चाच् प्रत्ययवाच्य इति कथं प्रकृतिभूत. 
स्समासः तद्धिषयस्स्यादिति सवंनामप्रत्यवमशंसामथ्थादिवाथंस्यात्र 
द्रौ व्यापारो सम्पद्यते तेनेकेन व्यापारेणेवाथंः समासस्यावच्छेदकोऽ- 
परेण प्रत्ययवाच्यो ज्ञायते, इवार्थंविषयात्समासादिवा्थं छ इत्यथः, 
अन्ञैतमभिप्रायं बुदुभ्वा चोदितं खमासेनोक्ताथत्वात्तद्धितो न प्राप्नो. 
तीति, एकस्यैवार्थस्य व्यापारमेदा भावात् समासविशेषणत्वे समास. 
वाखपत्वाचच प्रत्ययो न स्याद्, न ह्यभिधघानमन्तरेण समासस्य विष- 
यभावमवगन्तुमह तीवाथं इत्यथः, 

अथ वचनादभिहितेऽपोवाथं प्रत्ययो यथा तद्धिताथं द्विगुरिति 
वचनाद् द्विगुतद्धितयोः साधारणो ऽथः, तदा शस्त्रीश्यामादेरपि समा- 
सादिवा्थासिधायकाच्छप्रव्ययस्स्यादु ? अत्र परिहारोऽभिहितः-द्ा- 
विवार्णाविति, सवनामप्रत्थवमर्शान्यथाऽनुपपच्या व्यापारमेद इवार्थ 
स्येव्यमिग्रायः पूवमेव निर्णीतः ॥ ६१२॥ 
को द्ावत्रेवार्थावि्याह- 

दरयोरिवाथयोरथनिमित्तत्वं प्रतीयत् । 

एकेनाव यवो युक्तं प्रत्ययोऽन्येन युज्यते ॥ ६५३ ` 



७१९६ सटीके वाक्यपदीये । 

काकतारीयमज्ञाकपाणीयमित्यत्र द्वाविवार्थो गम्येते तयोरेकेन 
समासेकदेशः पूर्वपदमुक्तरपदं च संबद्धमिति तमिवाथं प्रत्याययन् ख- 
मासो भवतीवाथंविषयः तद्धितान्तशब्दा पेक्षया वा प्रकृतिभूतः समास 
एवाघ्रावयवः सोऽपि च स्वावयवद्रारेणेवाथन युञ्यते न तु सा्चाहु 
अपरेणेवाथेन वाच्येन च्छप्रत्ययर्सम्बध्यते, शचत्री श्यामेत्यत्र पुनः प्र 
लिद्धश्यामशुणथा यथा शरञथा देवदत्तोपमीयते तथा ऽन्याऽपीति देव. 
दत्ताख्येनोपमेयेनोपमानस्याप्रयोजनत्वादेक इवाथः ॥ ६१३ ॥ 

तच्च येनेवाथेनायवो युज्यते तमाह-- 

चेचस्य तत्रागप्रस काकस्यागपनं यथा| 
दस्यरभिनिपातस्तु तारस्य पतनं यथा ॥ ६१४ ॥ 

काकतालीयमित्यन्न काकस्यागमनमुपमानं चेोत्रागमनमुपतरेयं- 
तथा ताङपतनमुपमानं दस्यु खमागमः पुनरूपमेयः, अतकितोपनतत्व 
मुभयज्नापि समानो धमः, तदेव समासवाच्य इत्यथः ॥ § १४॥ 

 प्रत्ययवाच्यमप्याह-- 

सन्निपाते तयोयाऽन्या क्रिया तत्रोपजीयते । 

वधादैरुपमेयेऽथे तया छवरिधिरिष्यते ॥ ६९५ ॥ 
काकतालयोस्छमागमे सति या प्ररा तत्सछमागमनिमिता वधोऽ 

ज्गभङ्कः स्फोट इत्यादिका क्रिया जायते तया य उपपरेयः परि्श्च्छे 
जअवधादिलक्षणाऽथंस्तश्रोपमानोपमेयसंबन्धे द्वितीय इवाथं वाच्ये सुतर 
णच्छध्रत्ययो विधीयते ॥ ६१५ ॥ 

ननु च काकगमनेन चेत्रागमनं वाह्यमुपमीयत इति तत् भरति 
तस्य गुणभावः ताल पठनेन च दश्युखमागम उपमीयत इति तत्र तस्य 
गुणभावः ततश्च काकताख्योरन्योन्यसंबन्धाभावादसति सामथ्यं 
खमासः कथमनेनेव च्हुविधिना ज्ञापकेनात्र समाघ्लो भाष्येऽवस्था 
पित ईशत चेत् तथाऽपि खुष्छुपेव्यस्येव व्यापारो भाष्ये गमित इति 
कथमसामथ्य तल्परवृत्तिः भवतु वा समासः किन्त्वसमन्विताभ्याम- 
वयवधरमाभ्यां खमुदायाथंस्याचुपजनात् केन ग्ररृत्यथन भत्ययारथो 



तती पकण्डे चतुदंशो वृत्तिपषुदेशः। ७३७ 

विश्चेष्येतेत्याशङ्कयाह- 

क्रियायां सपवेताषां द्रव्यश्चब्द्।ऽवतिष्रते । 
पातागपनयोः काकताछश्चब््ो तथा नियतौ ॥ ६१६ ॥ 

दध्योद्नो गुडधाना त्यादौ यथ द्रभ्याणां िद्धस्वमावानां पर. 
स्परसबन्धाभावात् तद्न्यथाऽनुपपस्योपसेकादिक्रिपायामाधितार्या. 
द्रभ्यशब्दो दध्यादिवर्तते तथाऽत्र काकतालशब्दौ स्वसमतरेते 
व्यापारे बतंते ; ततश्च काकागमने काकशब्द् वाच्यं ताटपतनं तालश. 
ब्द्दाच्यमित्यस्ति परस्परमभिरुबन्धः प्रतिपादितः, ब्राह्मणवदधीत- 

हश्यादो ब्राह्मणादेरन्यन्न द्रव्यशब्दस्यापि क्रियायां दृत्तिविषये वृत्तिः, 
ततश्चायमत्राथेः काकागप्रनमिवातकितोपलम्प्राप्तपिदं तालपतनं ताल. 
पतनगिव चातक्रितोपस प्राप्तमिदं काकागमनमिति परस्परोपमानेन पृ 
वोत्तरपद्ाश्योः समन्वयो पपत्तौ प्रध्ययार्थविशेषणतोपपात्तः काकाग- 
मनतालपतनयोहि समन्वयो पपत्तो ताभ्यां देवदत्तागमनदस्यूपनिपा- 

तयोरूपमेयत्वात्त ेवाथ वाच्ये समासस्योःत्पत्तो तद्वधेन देवदत्तवध- 
उपमेये छप्त्ययप्रञततिः ॥ ६१६ ॥ 

ननु चोपक्म पवातकिंतोपनतेन तालकरृतेन काक्वधादिनां 
देषदत्तवध्ादिदंस्युकतः किमिति नोपमीयते तथाहि काकागमनताल. 
पतनयोग।रया चतथा काकतालशब्दयोरतर बदिः परिकट्पयितुं नोप. 
युज्यत इति कि काकागमनतालपतनयोरतरान्योन्योपमनेनेत्यत आह- 

यदन्व!ख्यायकं वाक्य तदेवं परिकरप्यते । 
प्रयोगवाक्य यद्छोके तदव न प्रयुज्यते ॥ ६१७ ॥ 

इह तु श्रकृतिप्रत्ययविमागवशेनान्वाख्याननित प्रक्रियावाक्य. 
मनेन प्रकारेण सप्रन्विताश्पदं सम्राद्यते काकागमनमिव तालपतनं- 
तालपतनपिव काक्ागमनभिति, अन्यान्यापमानेनं हि प्रक्रियायाम. 
न्वाख्यानापायभुतमिदं वाक्यं न स्वेतज्लोके प्रयुज्यते; अ्नन्यथां वधे. 
नेव वालकतृकेण काकः खम्बष्येत न तालेन यदि नेदसुपर्येत 
परक्रियादाक्यं, स्थितलत्तणाथं प्रत्यायकं तु प्रयोगवाक्यं लोक्कि- 
कं नैवंभूतं,न हि, छुपत्ययमन्तरेण काकतालशब्दो वाक्यस्वमावे- 
लोके प्रयुज्यते, केवलं काकतालीयमित्यस्य लो किकस्य शज्द्स्यान्वा- 

९दे 
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ख्यानोपायपरिकटपनेयं यथासमन्वयं हि परिकटपनमिव्यचुगुणतः 
राऽयप्तुपायः ॥ ६१७ ॥ 

तदाद- 

ययोरतकिंता प्रापि रयते काकताङ्वत् । 
तयोर मासप्रकृतेशेत्तिरभ्युपमम्यते ॥ ६१८ ॥ 

यथा काकताल्योरनाश्ङ्कितावस्थितयेवेधादिनिभित्तस्खम्बन्ध- 
स्तथा ययोदंस्युदेवदत्तयो दर श्यते तयेोस्खम्बन्धेपाधिक्येस्तत्छमाग- 
म इववाच्ये खमासलत्तणा या प्रङृतिस्तस्याः सकाश्ाच्छस्य प्रत्ययस्य 
घुत्तिः प्रतिज्ञायते ॥ ६१८ ॥ 

तदेवं काकतालद्वयल्म्बधोपाधिः प्रत्यर्थ विभस्यते, उपमेये त॒ 
वधाद छु प्रत्ययः तद्धिषयेव च नियमेनेयं प्ररृतिरित्यन्यत्रास्याः लाघु 
व्वाभावः, इदमेव च वस्तु भाष्ये विस्तरेण प्रदशित, कस्मिन्नथं वृत्ति 
रभ्युपगस्यत शइत्याह-- 

काकस्य ताङेन यथ। वधो यस्य तु दस्युना | 
तत्र चित्रीङृतेऽन्य सिपन्नु पेये छ इष्यते ॥ ६१९ ॥ 

क}कतालक्षमागमसमेा दस्युदेवद्त्तसमागम एकः समासार्थ. 
इवार्थः पूवं दशितः, श्रयं त्वपरः प्रत्ययवाच्ये(ऽत्र भदश्येते | 
स्मिन्निति यथां यद्रच्डुये परिनि पतता तालेन यटूच्ाऽऽगतस्य काकस्य 
वधा वृष्तः; तथाऽतकितापनिपतता दस्य॒ुनाऽखम्प्रधारितोपस्थि- 
तस्थ देवदत्तस्य वध इत्येवमभूतरूपतां भ्राप्ते परिच्ेयेऽथं छप्रत्ययः 
कालतारुसलम्प्रापिनिमित्तोपज्नितक्रियाविश्चेषो पमितेऽन्यस्थिन् क्रिया- 
विश्चेषे हुविधिरिस्यथः, तेन यथा ताेन काके यदच्छुया हतः तथा 
यद परमखमीदहितमाश्चयंभूतं जायते तत्काकतालीयस्ुचयत इत्यथैः 
गतमेतत् ॥ ६१९ ॥ 

उपमानप्रषङ्नेवाथप्रस्तावाच्डृविधिवदन्यदप्यत्र विचायेते-तथा 
दि-स्थुखादिभ्यः भरकारवचने : कजित्यत्र {सखादूश्यं भ्रकाराथेस्तन्न 
चञ्चट्षृदतोख्पसंख्यानमिव्युक्तं चञ्चश्लद्शश्चञ्चत्को बृहत्कः कस्ये. 



तृतीयकाण्डे चतुदश्ो टत्तिसपुदेशः । ७३९ 

तद्भिधाननित्याह- 

चश्चत्पकारश्चञ्चतको बरहस्क इति च।परे | 
मणिमरडकखयातान् प्ताद्श्येन प्रचक्षते ॥ ६२० ॥ 

प्रकारोऽत्र सखाद्रश्यमिति चञ्चसपकारे बृहश्कारश्चशञ्चरस्के पृहत्क. 
इति मणिप्रश्चतीनामन्यतमस्याभिधानमाचायां ¦ मन्यन्ते, मपर हस्या. 
चायांणामभिन्नम तानां निद शः ॥ ६२० ॥ 

को टरशमज्न मण्यादिसाद्रश्यमिव्याह- 

तत्रोन्पेषनिपेषाभ्यां खध्योत उपभीयते | 
उवासमवन्धेभण्डूकः स्पन्द मानप्रमो मणि; ॥ ६२१ ॥ 

अचलन्नपि खद्योतः स्वप्रभाच्छुरितश्चलन्निवावधाय॑माणश्ञ्चत्क. 
शब्दवाच्यः, तथाहि स्वभ्रमेोन्मीलननिमीखनक्रियामेदात स्पन्दमान- 
इव दयते तथा चानवश्तप्रवतमनेच्छरुसवशेाच्छुनशरीरतया चलि- 

{ शरीर इवावधायमाणा भेकश्चञ्चत्काभिधानविषयभावमुपैति; पव. 
मविच्छिन्नोद्गमदीभ्यमानरदिमिचक्रवालचलितमूतिरिव मणिः ॥ ६२१ ॥ 
चञ्चत्कवबहत्के कः प्रकाराथं इत्याह- 

पराविकाभेप्रभोऽलपोऽपि महान्य उपङभ्यते । 
बहक इति तत्रेष पणो शब्द्; भयुञ्यते ॥ ६२२ ॥ 

परिङृशेाऽपि मणिः सवतः प्रसपिभाजालवशेन स्थूलतरमूतिर- 
बधायंमासे बहत्सट्रशे। बृटस्क इत्यभिधीयते ॥ ६२२ ॥ 
भसङ्गेन श्रकारस्वरूपं दशेनमेदेन विचारयति-- 

# २ खद, क क च 

सारदश्यमव सतत्र प्रकारः क्चदष्यत 

भेदेऽपि तु प्रकार।ख्या केचिद भ्युपगम्यते ॥ ६२३ ॥ 
प्रकारवचने थाट् ; प्रकारे गुणव चनस्य; स्थूलादिभ्यः भ्रकारवचने 

कल्नित्यादौ सर्व्॑न शाते साद्रश्यमेव प्रकारशब्दार्थः, तथाहि यथा 
तथात तुस्यस्वमेव चेोत्वते पटुपदटुज्ञातीय इति तु जातीयस सद्रशः 
प्राधान्येनाभिधीयते पटुपटुरिति दिवेचनेन सादृश्यमेव तदति गुणभू- 
तं द्योध्यते, एवं स्थुलभ्रकारः स्थुखुक इति, 
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कैश्चित्तु भेदेऽपि भ्रकाराख्येष्यते-श्रत्रापि सर्व्॑नेव यथा तथेति. 
भेद प्व वाच्यः सर एव समस्छादरश्यहेतुरिति तद्यथाद्रम्यते, एवं. 
पटुपटुः स्थलक्र श्व्यत्रापि, इत्थं च भेदसादरश्ययाः सवत्र प्रतोतावेको- 
ऽभिधेयाऽपरस्सामथ्यगम्य इति मतमेदेन प्रकारो विभज्यते, पञुप्रका- 
रा देवदत्त हइध्यत्र सापान्यविशेषभावायेगात्सामान्यमेव प्रकारः 
तद्गभादपि पशुदवदत्त शध्यमेदाभिघानात् का्यांत्तद्धेतुः सादर. 
श्यमेव गम्यते न तु भयेागद्धयेऽप्यत्न सेदेऽवसीयते, ब्राह्मणप्रकारा मा- 
ठरादय इति तु सामान्यस्य विशेषेऽन्वयादू मेदेनाप्रतीतो खाद्रश्यास- 
म्भे मेदा न प्रकार इत्याहुः ॥ ६८३ ॥ 

रस्तु खादरश्यं मेदे वा प्रकारः, इदं तु विचार्यते-कि सर्वनामव- 
हूभ्यः प्रकारवचने विधीयमानः थाल् प्रातिपदिकलामान्याद्धिदितस्य 
जातीयरे बाधकः; तथाच निंञ्जातीय इति न किष्येत् प्रकारस्य च 
थाटेवाभिग्यक्तौ तथाज्ातीय इति कथं प्रयाग इत्यत आह- 

प्रकारवचनः कथेत्पकारवति सीस्थतः। 

प्रकारमात्रे वर्तिखराकश्ित्तद्ति वतेते ॥ ६२४ ॥ 
कथिदिति जातीयर् कंच प्रत्यये द्विवं चनं च, श्रत्र हि भ्त्यये स्व- 

भावाद् गुणभूतस्य अकार स्यामिधानमिति प्रकारवानेव प्राधान्ये 
नेाच्यते ; अत्त एव भकार उच्यते यस्मिन् स प्रक!रवचनः तस्मिन्यः 
तिपरद्काद्यं श्रत्यय इति भ्रक्ाश्वति भवति, थाद्पुनः प्रकारमाच्न- 
पव; न तदति किन्तु प्रकारे बृत्तिमजुभूय तद्वति जातीयसंहिते वतेत 
इति साम््यादवसेयं न तु शङ्कादिवत्तद्धति अत्तिः थालन्तस्येह् 
दश्यते, पवं च भिन्नविषयत्वाद्वाध्यवाधक्भावश्चं न भवति तथाजा- 
तीय इत च प्रयोगे भवति, यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्त इन्यत्रापिन 

- थालन्त एव प्रकारवन्तमभिधत्तेऽपि तु क्रियाऽपेक्तायां वाक्यस्यास्य 
परिसलमाप्तेवतंते द्र श्यते वेत्यादिका याऽखाववेक्तिता क्रिया तन्न सरण. 
भावमापन्नः प्रकार एवं प्रतीयते येन प्रकारेण देवदत्तो वतेते तेन ध्रका. 

रेण यक्दत्तोऽपीत्यथंः, अतश्च क्रियया रू बध्यमानः करणतयाऽन्न सद्ू- 
शप्रकारं प्रकारवति षष्ठीनिमित्तं व्यतिरेकं नापादयति नतु तद्वद्- 
विधान षष्डवमावाद्डमेयमन्यथासिटूधेः षष्ठथमावस्य ॥ ६२४॥ 

यदि तहि थालस्खाद्रश्यं प्रकाराथं स्तदा यथाऽथंऽञ्ययीमावमुक्ल्वा 



तृतीयकाण्डे चतुदंशो इत्तिसपुदेश्ः। ७४१ 
किमथ पुनस्साद्रश्येऽन्वाख्यायत इत्याह- 

पाहर्पग्रहणं सूत्रे सटशस्यापलक्षणम् । 
तुद्ययेरव्ययाभावे सदहशचब्दाऽभिधायकः ॥ ६२५ ॥ 
वीप्पापतादशययोषधोत्तिणां यथाऽथोभिधायिनः; । 
स चायमन्ययीभावमेदो भेदेन दितः ॥ ६२६॥ 

अव्ययं विभक्तोत्यादो सूते क्तादरश्यग्रहणेन धमां सद्रशो दयते 
धर्मो ह्यभ्यमि चारात् स्वाश्रयसुपलक्तयितु पर्याप्त रव, तथा च सद्रश. 
स्सख्या ससखीति सटूशयार व्ययो भावे खदहशब्दा वाचको न स दश्य- 
मात्रस्येति सामथ्यांदत सुते धमिणा ध्म॑स्सद्रशस्येपलक्षणं, घत्ति. 
कारेहि पू्ख्द्ाहरण (मद म्रेक्त मिति तदाश्रयेण सह शाब्दोऽभिधा. 
यके बाचकस्सदरशाख्यस्य धमिण॒ उच्यते, प्वं च यद्व्ययमभिधा- 
यकं सद्रराथस्य तस्य॒ साद्रश्यग्रहणेन समासः कथ्यते सस्रभूतार्था- 
भिधापित्वेऽपि चास्य वचनाद्भ्ययोभावश्चेत्थस्माद्भ्ययत्वं यथा 
स्वरादोनां, यश्पुनरन्ययं यथाऽर्थाभिधायिसमासभाक्त्वेन नि दिष्टं तस्य 
वीप्सायां साटूश्ये च बृत्तिधेमेमात्रे न धर्मिणि प्रत्यथ्मयुरूपमिति 
यथा साद्रश्य इति प्रतिषेधाद्यथाशतब्दस्क्ताद्रश्यवचनो न खमस्यते 
थालन्तप्रतिरूप्केा वा यथाशब्दो वीप्छावचनेा निपातस्लमस्यत- 
पवः; वीप्सा च यथाऽर्थो मेदः तथाहि प्रत्यर्थमित्यत्रार्थसामान्यस्य 
क्रियाया अ्याप्यमानता विशेषः प्रतिना प्रकाश्यत इति साकस्येन पदा. 
थानां क्रियया समन्वये वीप्सासामान्यस्य सेदकेां विशेषः परकाये. 
भवति यथाऽथः ॥ ६२५-६२६ ५ 

तदेवं यथाथं सादूश्यम.चेऽव्ययोभावः स्थादिति तद्वति सादरश्य- 
प्रहशेन पुनविधोयत इत्ययं विशेषः पृथकश्रणयनादेव ध्मधर्बिसारतर- 
भयतः प्रकारान्तरमन्नेवाह- 

सादइयं योग्यता केश्चिदनावभ्युपगम्यते। 
यत्त॒ मूत तं साम्य तत्सहनाभिधौयते ॥ ६२७ ॥ 

अनावजुशञ्इविषये या येग्यता तेनानुशब्देन दयोध्या; तदेव सादर श्यं. 
यथाऽथं इति, खमासस्तत्रानुरूपं खरूपे वहतीति रूपेण तुल्यं हा. 
टकादिना वेषोऽन्या वा कथ्चिच्छोभाऽतिशदेवुत्वाचं घुरूपेा धारयतो- 



७४२ सर्रीके व कयपदीये 

त्यथः, इत्शं च त्वा तत्र गुणस्य रूपस्य साट ष्ये यथाऽथंऽन्ययीभावः, 
योग्यतालन्तशो हि यथाऽथैः सादरश्यात्माऽर गुणविषयः, यत्तु म्रूातगतं- 
वस्तुनिष्ठभवयवसन्निबेशादिना खादरश्यं द्रव्यविषयं तत् ससरखीस्यज्न 
सद्शशब्देनाख्यायते तथा च साद्रश्यं सब्या सखसखिन तु सद्रश- 
इति, एवं द्रभ्यगतत्वेन भिन्नं. साटरश्यं सूत्रे सादरश्यशब्देनापादौीयते 
यथाश्ड्देन तु योग्यताऽऽख्यं गुणगतस्वेनेति भिन्नविषयतेव स्मास्य, 
यदा तु योग्यता वीप्सा खाद्रश्यं च यथाऽथ इति भेदेन निदंशादञुरूपं 
खरूपे वहतीत्यत्र खाद्रश्यादस्यैव येोग्यताशब्दाथा यद्योग्यं रूप. 
स्य शाभाकारित्वेन यदुचितं तदञुरूपमिति तदा पृषं पव धमधमि- 

मेद्: पृथगुप,दाने हेतुबांच्यः खाद्रश्यमेव सवं ध्रकार इति यदुक्त. 
तद्भ्यापकं, तथादीत्थस्भावे कमरडलुना छात्रमित्यत्र मचुष्यताखामा- 
न्यस्य छाजादिविश्चेष इति ॥ ६२७ ॥ 

सेदोऽ्र प्रकारो न साद्रश्यम् श्रपरस्य भेदवतेऽपेक्तणादिष्येतत्ल. 
मथयितुमाह-- 

इत्थम्भावेऽपि सादृश्य बुद्छवस्थानिबन्धनम् । 
ग्रहणे भेदमात्रस्य तत्रान्येवामिधीयते ॥ ६२८ ॥ 

श्रङ्गदी कुण्डलीत्यादिना पूवेमीद्रशा देवदत्त इतिं बुद्धिश्रकरिपत- 
साङूप्यापाद्ानाद् त्रापीत्थंभावे प्रहणे प्रत्यये मेदमात्रात्कथ्यते बाह्यवस्तु- 
न उपरागाद्धेद लेशे न तस्वतो मेदः, ततश्च ज्ञानाचुक्षासा बहिर्यस्य 
उयवस्थापकत्वात्प्रकार इति सादे श्यमप्यज्न प्रकार उपपद्यते, एवं पञ्च. 

धा भुङक्ते अधाऽधीत श्व्यादावपि खङ्खल्याया विधाऽथं धेति ब्रह 
शनिरमाखस्य वाद्याचुकारित्वेन सादरश्यं प्रकाराथघुपपायः सङ्ल्पित- 
सेद सद्रशस्य क्रियाविशेषस्य हि निवंतनमन्न, तदेतद्गमेोपचरंहित- 

शोभत श्व्यागमर्चिरपासितच्रदधताु पदशयन् सवेत्र प्रकाराथस्ला 
ष्यमिति ॥ ६२८ ॥ 

श्मत्र भाष्यकारमत संवादक्मादह- 

गौवाहीक इति दिते पायं भल्युदाहृतभ् । 
धकारे गुणवचनस्येत्यत्न दिवं चनविधो शुणवचनत्रहणस्य प्रयु 

दाहर्णमग्निर्माणवके गोर्वाहीक इति भाष्येऽभिमतं, यदि च पकार- 
स्लादरश्यं तत पतदुपपद्यते गेखाद्र श्याद्धि वाहीका गोः; धद्धिसाद्रश्या- 



तृतीयकाण्डे चतुदंशो हत्तिसमुदेशः । ७४३ 
च माणवके(ऽभ्भिः, न तु सामान्यस्य गेत्वश्या्चित्वस्य चायं विशे 
षे। भेदः, तद्नेन दिर्ंवचनविधेरम्यघ्रापि प्रकारः खादर श्यमिति सूचितं. 
भवति दिवं व चनाभावेऽप्येतस्यैव प्रद्शंनात् , 

ननु च गव।दिशब्दो गुणनिमित्ताभेदाध्यवसायादेव वाहोकाद्ां 
पयुक्तं इति कथं न गुणवचन इत्याशङ्क्याह - 

अ क क [३ ® अ, [8 ४४९ 

शङ्ध।दो सति निष्पन्ने वाहीको न द्विरुच्यते ॥ ६२९ ॥ 

इति महवे याकरणपहाक विहायो गिमह। राजावन्तीरवर- 
भीभचतेहरि विरचितं वाक्यपदीयम् । 
=~-~~-~-~-ट-& अर. रद 2~-5----- 

परिसमराप्तरूपगुणवचने पसिद्ध संभवति वाहीका वाहोकाभिधा. 
यी गोशब्दो न द्विः प्रयुज्यत इत्यथः, शट्कादिशब्दा हि गुणे तद्वति 
समारोपितशुणसंबन्धे च वत्तमाने गुणव चन एव, गेशब्दस्तु वाही. 
क एव तथा न जातो, अरत एव गुणमुक्तवान् गुणवचन इत्यभिधीयते; 
गाशब्द्स्तु वाही ॐ बतंमाना न गुणपुक्तवान् पूर्व॑नातो रक्तः, इत्थं 
च कत्वा प्रङृत्यथंविशेषरत्वात् लिद्धमित्युक्तं द्विवंचनकारणत्वात्प्र- 
तिदि्व॑चनमाच्रस्यात्न स्थानी कथ्यते तदथ गुखवचनस्येत्यनेन विशे. 
ष्यते न तु भ्रकाराथंः, प्रकारे हि सवं एव गुणवचनः, तथां चाह प्रकारे 
स्वेषां गुगवचनत्वात् सवेप्रसङ्ग इति द्भ्यवाचिनामपि गवादीनां. 
वाहीकादो गुणनिमित्तसखाद्रश्यवशेन भवुत्तेः प्रकारे गुणव चनत्वम- 
सत्येवेति किं विशेषणेन व्यावस्यंते ? तस्मादु गुएवचनग्रहणसामर्थ्या द् 
गुणवचने यश्शब्द निन्ञांतस्तस्य भ्रकारे साद्रश्ये द्योत्ये द्विवचनमिति 
नास्त्यतिप्रलङ् इति गुणापलजेनद्रऽयवाचिनः शुङ्ादेरेव द्विवचनं. 
गणमाज्वाचिनश्चेति शङ्थङ्कः पटः शङ्करं रूपं, पटुपदटुरितीष्ट - 
सिद्धम्, इतिभ्रन्थसरमाक्तो ॥ ६२६ ॥ 

तदेवं संसगांवस्थः पदार्थो वाक्याथादपेदुधत्य पदविभागपृवेकः 
खमील्तित इति परिखमाप्ताऽथद्वार्कः पदविचार इति शभम् ॥ 

इति भूतिराज्ञतनयहेखाराजङृते प्रकोणेकप्रकाशे.- 
ठृत्तिसमुदेशश्चतुदं शः । 

प्रकीणप्रकाशाल्यं- 
समाप्र चेदं पदकाण्डम् । 



टीकाकरत्करनः स्वपरिचयः। 

मुक्तापोड इति प्रसिद्धिमामत्कश्मीरदेशे तरपः 

श्रीमान् ख्यातयशा बभूव नपतेस्तस्य प्रभोवानुगः। 

मन्त्रो छदमण इट्युदार चरितस्तस्यान्ववाये भवो- 

हेलाराज इमं प्रक।शमकरोच्छीभूविरा जाटेमजः ॥ १॥ 

तमोध्वंसस्सुयौदिभिरिह कृता यथपि.मुवि 

प्रदीपस्साफल्यं क चिदपि तथाऽप्यत्र विषये । 

प्रयाद्येव प्राया जगति खलु भावः कृतधियां. 

न शक्यो निन्होतुं स्फरद्भिनवस्फाररुचिरः ॥ २॥ 

निराकाङ्क्तेण वयुषा गता सवंजनीनताम् । 

तृतीया वागवस्थेयं प्रतिष्ठारपयातितः॥ ३ ॥ 

त्र्ोक्यगामिनो येन त्रिकारडी त्रिपदोङृता । 

तस्मै समस्तवियाश्रीकान्ताय हरये नमः ॥ ४॥। 

सृक्तश्रियः स्फुटा एता जयन्ति जगतां गुरोः । 

हरेभोष्यान्िपीयू षच्छटाऽऽच्छुरितविग्रहाः ॥ ५॥ 

संपूणैमिदं वाक्यपदीय व्याकरणदेनम् । 



विज्ञापनम् । 
। धनारससंस्छेतसीरीज्ञ अथात् वाराणसी संस्छृतवुस्तकमाला । ` 

इयं पुस्तकमाला खरडशो मुद्रिता भवति । श्रस्यां खस्ृतभाषा 

बहवः प्राचीना दुलेभा उत्तमोत्तमा प्रन्था मुद्रिता भवन्ति । 

ग्रन्थान् काशिकराजकीयसंस्छृतपाटशालीयपण्डिता अन्येऽपि 

¦ शाधयन्ति। ये च पुस्तकमालायाः प्रथम खण्डाद् प्रथ्रति भ्राह- 
स्तैः प्त्येकखण्डस्य मूट्यम् ९) एकं रुप्यकं देयम् । ये चान्ये ्राहका 

्यस्थानि कानिचित् खण्डानि ग्रन्थमेकं घा गरहन्ति ते निम्नलिखित- 

पराप्स्यन्ति । य्महाशयैश्चेदज बहनि पुस्तकानि संग्राह्याणि 

तै्यथोचितसुलभमल्येन तानि प्राप्यन्ते । विशेषवुत्तानि पत्रभ्यवहारतो 

ज्ञेयानि ॥ 
तत्र भद्रिता ग्रन्थाः । 

; ङ० अ० 
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